
BAB I 

P E N D A H U L U A N  

1.1. Latar Belakang 

Pemerintah menyadari bahwa masih banyak dana masyarakat yang 

belum dihimpun dan dimobilisasi dengan baik oleh perbankan terutama oleh 

bank-bank pemerintah yang mempunyai proporsi yang lebih besar. Bank-bank 

pemerintah belum berusaha keras dalam memanfaatkan dana masayarakat 

karena selama ini terbiasa dengan dana likuiditas yang dengan mudah dan 

murah dapat diperoleh dari Bank Indonesia. 

Untuk mendorong dunia perbankan di Indonesia supaya dapat bekerja 

dengan kemampuan sendiri dan mencari dana sendiri dari masyarakat guna 

memenuhi keperluan para nasabahnya, maka pemerintah menetapkan beberapa 

kebijaksanaan di bidang moneterl perbankan yang dimulai dengan 

kebijaksanaan moneter perbankan 1 Juni 1983. Kebijaksanaan ini merupakan 

cilcal bakal deregulasi moneter perbankan yang kemudian diikuti dengan 

serangkaian kebijakan deregulasi lainnya, secara bertun~t-turut ben~pa Pakjun 

1983, Pakjan 1990, Pakfeb 1991 dan Pakmei 1993 yang tidak dirinci dalam 

hdisan ini. Namun yang penting dicatat adalah dampak utama dari berbagai 

kebijaksanaan dimaksud, yakni peningkatan jumlah bank yang luar biasa di 

Indonesia yaih~ dari 73 bank pada tahun 1988 menjadi 171 bank pada akhir 
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bulan Juni 1994 (naik 134,25%) dan dilain pihak jumlah kantor bank 

meningkat lebih besar lagi yaitu dari 1.445 pada tahun 1988 meningkat 

menjadi 4.283 pada akhir bulan Juni 1994 (naik 196,40%). Untuk lebih je- 

lasnya dapat dilihat rincian perubahan jumlah bank dan kantor bank pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Bank dan Kantor Bank Tahun 1988 - 1994 

Sumber : Bank Indonesia, 1995 

Kondisi di atas telah menciptakan iklim persaingan yang sangat 

kompetitip diantara bank-bank yang ada dalam menjaring nasabahnya, baik 

dalam penghimpunan dana, pemberian kredit maupun dalam pelayanan jasa 

perbankan lainnya. Dampak dari kebijakan-kebijakan deregulasi tersebut 

dirasakan sekali oleh bank-bank pemerintah. Mereka tidak lagi dapat 

menguasai sebagian besar pangsa pasar dan menjadi pemimpin pasar di 

Industri perbankan Indonesia. Pada periode sebelum deregulasi bank 

pemerintah banyak didukung oleh pemerintah, baik dukungan penyediaan 

bantuan keuangan yang diperlukan sebagai sumber pendanaan dalam 
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penyaluran kredit, maupun dukungan-dukungan lainnya, sehingga bank 

pemerintah tumbuh menjadi bank yang relatif besar. Sejak adanya deregulasi di 

bidang perbankan tersebut maka bank-bank pemerintah tidak lagi memperoleh 

berbagai keistimewaan seperti diwaktu sebelumnya. 

Dalam persaingan penghimpunan dana bank- bank swasta cukup 

berhasil. Mereka memanfaatkan berbagai cara penghimpunan dana dari 

mesyarakat seperti dengan tarif yang bersaing, pemberian hadiahlundian atau 

menawarkan keunggulan dalam pelayanan lainnya, seperti kemudahan 

penarikan uang simpanan oleh nasabah dalam bentuk uang tunai melalui 

pemakaian ATM (Automatic Teller Machine). Perhimbuhan dana bank-bank 

swasta yang lebih besar dari bank-bank pemerintah dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Pangsa Pasar Dana yang Diserap Perbankan Nasional 
Tahun 1988-1995 

Sumber : Bank Indonesia, 1995 

Sehubungan dengan perubahan kondisi di atas maka bank pemerintah 

sebagai suatu badan usaha milik negara, memerlukan berbagai nimusan 
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strategi yang bertumpu atas dasar kemandirian jika ingin tetap 

mempertahankan posisi sebagai pemimpin dalam industri perbankan di 

Indonesia. 

Dampak dari kebijaksanaan deregulasi juga terjadi di kota P dimana 

cabang Bank A berada. Jumlah kantor bank semakin banyak, terutama kantor 

bank swasta, dari 4 kantor pada tahun 1988 bertambah menjadi 16 kantor pada 

tahun 1995. Pangsa pasar dana bank-bank pemerintah cenderung menurun 

dari tahun ke tahun diserap oleh bank-bank swasta. Perkembangan jumlah 

kantor bank dan Pangsa Pasar Dana Perbankan sampai dengan tahun 1995 di 

kota P dapat terlihat pada Tabel 3 dan Tabel 4. 

Tabel 3. Jumlah Bank dan Kantor Bank Tahun 1988 - 1995 di kota P 

Sumber : Bank Indonesia, 1995 
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Tabel4. Pangsa Pasar Dana yang Diserap Perbankan di Kota P 
Tahun 1991 - 1995 

Badk 
Pemerintah 
Saldo 
Pangsa pasar 

1.2. Perurnusan Masalah 

Swasta 
Saldo 
Pangsa pasar 

Dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam di dunia perbankan 

1991 

379.679 
74,90 

saat ini maka bank pemerintah hams dapat menetapkan suatu strategi yang 

Sumber : Bank Indonesia, 1995 

126.230 
25,lO 

tepat untuk meningkatkan aktivitasnya, memelihara kesehatan bank, 

memelihara kepercayaan masyarakat, sehingga bank tetap dapat 

1992 

................................................................................................................................................................................................................ 
538.197 ................................................................................................................................................................................................................ 

74,12 

............................................................................................................................................................................................................... 
187.331 ............................................................................................................................................................................................................... 

25,82 

mempertahankan usahanya. Besar kecilnya peranan suatu bank dalam industri 

1993 

566.335 
72,60 

1994 

615.455 
68,40 

perbankan terlihat dari besar atau kecilnya pangsa pasar yang diperoleh bank 

1995 

761.509 
67,38 

213.740 
27,40 

tersebut. 

Berdasarkan data yang ada pangsa pasar yang dicapai cabang Bank A di 

284.332 
3 1,60 

kota P masih kecil sehingga menggambarkan pula kecilnya peranan 

368.661 
32,62 

pen~sahaan ini di industri perbankan kota P. Dari 26 kantor bank yang ada di 

kota P, pangsa pasar cabang Bank A dalam penghimpunan dana hanya 1,67% 

dan pemberian kredit hanya 1,53% (lihat Tabel 5). 

http://www.mb.ipb.ac.id



Meskipun pada tahun 1995 perusahaan telah dapat meningkatkan 

pangsa pasar sebesar 0,05% untuk dana dan 0,42% untuk kredit namun 

peningkatan tersebut belum banyak berarti dalam memperbaiki posisi pangsa 

pasar yang masih terlalu kecil. Sebagai ilustrasi pangsa pasar Bank A secara 

nasional per 1995 adalah 8,15 % untuk penghimpunan dana dan 9,28 % untuk 

pemberian kredit (Ekofin ,1995). 

Dengan demikian dalam geladikarya ini dirumuskan pennasalahan 

yang terjadi pada cabang Bank A yaitu, bagaimana menetapkan suatu strategi 

untuk dapat meningkatkan pangsa pasar bisnis dalam penghimpunan dana dan 

pemberian kredit, sehingga cabang lebih berperan dalam industri perbankan di 

kota P, sekaligus dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada bisnis 

Bank A secara keseluruhan. 

TabelS. Pangsa Pasar Penghimpunan Dana dan Pemberian Kredit 
Bank A di kota P 

Rp.juta 
Jenis Aktivitas 
Tahun 1994 .................... .. .............................................. 
Dana Dihimpun "" ...... .............. 
Kredit Diberikan 
Tahun 1995 
Dana Dihimpun .... 
"" .................. " 
Kredit Diberikan 

Surnber : Cabang Bank A di kota P , 1996 

Cabang Bank A 
............ ._ .. 

14.593 
11.241 

...................................................................................................................................................................... 
18.875 
18.335 

Perbankan 
.. 

899.787 ......................................................................................................................................................... 
1.111.180 

1.130.170 ................................................................................................................................................. 
1.197.650 

Pangsa Pasar (%) 

...... .................. ................................ __._ __..__ 
1 62 ............. .L. 

1,Ol 

__._ ....................... 
1 ............... 67 ! 

153 

http://www.mb.ipb.ac.id



1.3. Tujuan Geladikarya 

Tujuan geladikarya ini adalah untuk mengetahui: 

1. Strategi yang digunakan oleh Bank A selama ini dalam pengembangan 

bisnisnya. 

2. Kondisi ekonomi dan lingkungan perusahaan baik Internal maupun 

Eksternal. 

3. Alternatif strategi yang dianggap tepat untuk meningkatkan pangsa pasar 

Bank A di kota P 

1.4. Manfaat Geladikarya 

Geladikarya yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Sebagai wahana latihan dan pengembangan wawasan bagi penulis dalam 

mengaplikasikan teori yang diperoleh pada kondisi yang sebenarnya di 

iapangan khususnya mengenai manajemen strategi 

2. Memberikan masukan pada manajemen Bank A dalam menentukan 

strategi perusahaan untuk dapat meningkatkan pangsa pasar Bank A di 

kota P 

1.5. Ruang Lingkup Pembahasan 

Dalam pelaksanaan geladikarya ini masalah yang diteliti dibatasi pada 

masalah pangsa pasar penghimpunan dana dan pemberian kredit oleh cabang 
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Bank A di kota P yang dinilai masih relatif kecil bila dibandingkan dengan 

total pasar perbankan di kota P. 

Pembahasan dimulai dengan meneliti manajemen strategi perusahaan 

saat ini meliputi proses manajemen strategi yang dilaksanakan, untuk 

rnengevaluasi strategi perusahaan dilaksanakan analisis lingkungan yang 

dibatasi pada analisis lingkungan dimana cabang Bank A berada. Yang 

dimaksud lingkungan disini adalah lingkungan eksternal (politik, sosial, 

budaya, ekonomi) termasuk kondisi persaingan disekitar daerah kerja cabang. 

Lingkungan eksternal dibahas melalui pendekatan analisis SWOT dan Analisis 

Kerangka Lima Kekuatan Persaingan. Lingkungan internal membahas 

mengenai sumberdaya yang dimiliki perusahaan seperti sumberdaya keuangan, 

sumberdaya fisik dan organisasi, sumberdaya teknologi dan sumberdaya manu- 

sia. Kapabilitas perusahaan dibahas melalui pencapaian aktivitas oleh cabang 

meliputi (sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan) 

Selanjutnya ditentukan altematif strategi yang diusulkan pada Bank A 

guna meningkatkan pangsa pasarnya dalam penghimpunan dana dan pemberian 

kredit dibatasi pada strategi pemasaran, sumber daya manusia sampai dengan 

tingkat operasionalnya. 
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B A B  I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Manajemen Strategi 

Manajemen Strategi dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

senantiasa berkesinambungan dan terus berulang yang diarahkan kepada 

pemeliharaan suatu organisasi sebagai satu kesatuan yang serasi dan seirama 

dengan lingkungannya demi tercapainya suatu keunggulan bersaing yang 

berkelanjutan (Certo dan Peter dalam Purnomo dan Zulkieflimansyah, 1996) 

Pengertian ini menunjukkan bahwa dalam memahami konsep manajemen 

strategi hal-ha1 yang perlu sekali untuk diketahui adalah sebagai berikut : 

Manajemen strategi merupakan suatu proses, 

Karena merupakan suatu proses maka manajemen strategi senantiasa 

berkesinambungan, 

Karena lingkungan organisasi senantiasa berubah maka organisasipun hams 

terus menerus dimodifikasi untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan 

tercapai (Certo dan Peter dalarn Purnomo dan Zulkieflimansyah, 1996). 
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2.2. Proses Manajemen Strategi 

Lebih jauh dijelaskan Certo dan Peter h l a m  Purnomo dan 

Zulkieflimansyah (1996) bahwa manajemen strategi menekankan bahwa 

manajer terikat pada tahapan tertentu antara lain : 

Analisis lingkungan, 

Menentukan dan menetapkan arah organisasi, 

Memformulasikan strategi organisasi, 

Mengimplementasikan strategi organisasi, 

Melakukan pengendalian strategi. 

Agar lebih jelas maka berbagai tahap dalam proses manajemen strategi tersebut 

dapat dirinci sebagai berikut : 

Analisis Lingkungan 

Analisis lingkungan adalah proses awal dalam manajemen strategi yang 

bertujuan untuk memantau lingkungan penlsahaan. Lingkungan pen~sahaan 

mencakup semua faktor, baik yang berada di dalam maupun di luar perusahaan 

yang dapat mempenganlhi kelangsungan pencapaian tujuan perusahaan. 

Secara garis besar analisis lingkungan mencakup analisis lingkungan ekstemal 

dan internal. Lingkungan eksternal akan mencakup lingkungan umum dan 

lingkungan industri, sedangkan lingkungan internal mencakup analisis 
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mengenai sumber daya, kapabilitas serta kompetensi inti yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

Lingkungan Eksternal 

Porter (1980) menyatakan bahwa dalarn melaksanakan analisis 

lingkungan eksternal, analisa lingkungan industri jauh lebih penting dan lebih 

menentukan aturan persaingan dibandingkan dengan analisa lingkungan umum. 

Hal ini disebabkan karena kekuatan lingkungan umum dalam mempengan~hi 

persaingan sifatnya sangat relatif, artinya jika terjadi perubahan dalam 

lingkungan umum - faktor ekonomi, sosial, politik dan hukum, teknologi dan 

demografi yang terkena pengaruh akibat perubahan tersebut bukan hanya 

sebuah perusahaan, melainkan semua perusahaan yang ada dalam suatu 

industri tersebut. 

Salah satu alat yang dipergunakan dalam menganalisa lingkungan disini 

adalah dengan pendekatan analisis SWOT. Dengan analisis SWOT perusahaan 

diharapkan mampu menyeimbangkan antara kondisi internal yang 

dipresentasikan oleh kekuatan dan kelemahan, dengan kesempatan dan 

ancaman dari lingkungan eksternal yang ada. Menurut Purnomo dan 

Zulkieflimansyah (1996) analisa ini juga menyatakan bahwa masalah-masalah 

utama yang dihadapi oleh perusahaan dapat dipisahkan melalui analisa yang 

teliti dari masing-masing elemen tersebut. 
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Untuk lebih jelasnya pada Tabel 6 .  diberikan contoh masing-masing 

elemen SWOT secara sederhana, karena dalam realitanya elemen yang lain 

masih banyak sesuai dengan karakteristik perusahaan . 

Tabel 6. Elemen-elemen Analisa SWOT 

Analisa Internal 

I 
- 

- ~eiamb&an produk baru - Peningkatan penjualan produk subtitusi 
- Diversifikasi produk yang berkaitan - Pertumbuhan pasar nlelemah I 

Streizglzt ( Kekuatan ) ............................................................................................................................................................................................................... 
- Kompetensi yang unik 
- Sumber daya keuangan memadai 
- Keterampilan yang unggul 
- Citra yang baik 
- Keunggulan biaya 
- Kemampuan Inovasi yang tinggi 
- Dan lain-lain 

Weakness ( Kelemahan ) 
Tidak ada arah strategi yang jelas 
Posisi persaingan yang kurang baik 
Fasilitas yang usang 
Kesenjangan kemampuan manajerial 
Lini produk yang sempit 
Citra yang kurang baik 
Dan lain-lain 

Kemudian untuk mendapatkan suatu keseimbangan antara kondisi 

eksternal dan kondisi internal menurut David (1995) dipergunakan beberapa 

strategi melalui pendekatan matriks SWOT. Matriks SWOT merupakan 

gambaran visual yang memaparkan seluruh faktor eksternal dan internal serta 

merupakan instrumen untuk mengintergrasikan peluang dan ancaman di satu 

- - 
- Integrasi vertikal 
- Cepatnya pertumbuhan pasar 
-Dan lain-lain 

Analisa Eksternal 

- Tingginya bargaining power konsumen 
- Perubahan selera konsumen 
- Dan lain-lain 

Opportunities (Peluang) ............................................................................................................................................................................................................. 
- Seemenhasar baru 

Sumber : Thomson,Jr dan Strickland III, Strategic Managemen Concept and Cases dalam 
Pumomo dan Zulkieflimansyah, 1996 

Tltreats ( Ancaman ) 
- Pesaine baru 
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pihak dengan kekuatan serta kelemahan di pihak lain, sehingga menjadi 

altematif-altematif dalam penetapan strategi perusahaan yang dapat 

dikatagorikan sebagai berikut : 

Strategi OS yaitu strategi yang bertujuan untuk mendayagunakan kekuatan 

yang dimiliki perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada. 

Strategi OW yaitu strategi yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan 

dengan cara memanfaatkan peluang. 

Strategi ST yaitu strategi yang bertujuan untuk menghadapi atau 

menghindari ancaman melalui pendayagunaan kekuatan perusahaan. 

Strategi AT yaitu strategi yang berh~juan untuk menghindari ancaman atau 

rnelindungi diri dari kelemahan yang ada dalam perusahaan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh Matriks SWOT pada 

Gambar 1. 

Gambar 1. Contoh Matriks SWOT 

Peluang 
.............. 

Ancaman 
................ 

Kekuatan 
................. 
.................. 

Strategi OS 
................... 

Strategi ST 
.................. 

Kelemahan 
.................. 
e................. 

Strategi OW 
.................... 

Strategi AT 
................... 
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Porter ( 1993) menyatakan bahwa jika pengertian lingkungan dalam 

ha1 ini dipersempit menjadi lingkungan industri, maka intensitas persaingan 

dalam suatu industri bukanlah merupakan masalah kebetulan atau nasib buruk. 

Sebaliknya persaingan di dalam suatu industri berakar dari struktur ekonomi 

yang mendasarinya dan bejalan di luar perilaku-perilaku pesaing yang ada. 

Jika disederhanakan, keadaan persaingan dalam suatu industri tergantung pada 

lima kek~iatan persaingan pokok. Kelima kekuatan persaingan tersebut dalam 

industri perbankan dapat dilihat dalam Gambar 2. 

akan masuk 

Gambar 2. Kekuatan-Kekuatan Yang Mempengaruhi Persaingan 
'(disesuaikan untuk Kasus Perbankan) 

ancaman pendatang ban1 

Pemilik Dana 

kekuatan negoisasi pemakai 
Kekuatan pemilik dana danal jasa 

ancaman produk atau 
jasa pengganti 

Pedagang Valas, dl1 

- Pesaing Industri 
Persaingan Antara 

Perbankan yang ada 
- Pemakai Dana 

dan Jasa 
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Elemen-elemen dari analisa kompetitif Porter antara lain adalah : 

Pendatang Baru 

Ancaman Masuk : skala, diferensiasi produk, identitas merek, biaya 

peralihan, kebutuhan modal, akses ke distribusi, keunggulan biaya absolut, 

kebijaksanaan pemerintah, tanggapan pesaing. 

ProdukIJasa Pengganti, ditentukan oleh kinerja harga relatif dari 

pengganti, biaya peralihan, kecondongan pembeli terhadap produkljasa 

pengganti. 

Kekuatan Tawar Menawar Pemasok ditentukan oleh diferensiasi 

masukan, biaya peralihan dari pemasok dan perusahaan dalam industri, 

adanya masukan pengganti, konsentrasi pemasok, pentingnya volume bagi 

pemasok, ancaman intergrasi ke depan yang berhubungan dengan ancaman 

intergrasi ke belakang oleh perusahaan dalam industri 

Kekuatan Tawar Menawar Pembeli, ditentukan oleh konsentrasi pembeli 

versus konsentrasi perusahaan, volume pembeli, informasi pembeli, 

kemampuan untuk integrasi kebelakang, biaya peralihan pembeli yang 

berhubungan dengan biaya peralihan perusahaan. 

Persaingan dalam industri sejenis ditentukan oleh jumlah pesaing, tingkat 

pertumbuhan industri, keragaman produk, penghalang keluar, biaya tetap. 

I 
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Lingkungan Internal 

Pumomo dan Zulkieflimansyah (1996) menjelaskan bahwa lingkungan 

internal adalah lingkungan organisasi yang berada didalam organisasi tersebut 

secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. 

Perusahaan sendiri rnenurut pola pikir sekarang merupakan kumpulan dari 

berbagai macam sumber daya, kapabilitas dan kompetensi yang nantinya dapat 

digunakan untuk membentuk market position tertentu. Dengan demikian 

analisa lingk~~ngan internal akan mencakup analisa mengenai sumber daya, 

kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan. 

Sumberdaya (Resoirrces) 

Sumberdaya sering diartikan sebagai input yang dibutuh kan oleh 

perusahaan untuk suatu proses produksi. Secara sederhana sumberdaya 

perusahaan dapat dikelompokkan menjadi sumberdaya yang tangible, 

intangible dan human resouces. 

Tangible resotlrces merupakan sumber yang nilainya terlihat dalam 

data akuntansi dan mudah sekali diidentifikasi dan dievaluasi. Contoh dari 

tangible resources ini adalah sumberdaya keuangan, sumberdaya fisik dan 

organisasi. Dilain pihak intangible resources merupakan sumberdaya yang 

tidak terlihat palam neraca keuangan perusahaan misalnya teknologi, inovasi 

dan reputasi. 
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Sumberdaya manusia (human resources) sengaja dipisah karena 

sifatnya yang spesifik. sumberdaya yang mereka sumbangkan kepada 

perusahaan adalah ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan dalam 

mengambil keputusan. Sumberdaya ini dikenal dengan istilah "modal 

manusia". Mengindetifikasi dan menilai modal manusia tenh~ saja menlpakan 

ha1 yang sulit dan kompleks. Ketrampilan dan kemampuan seseorang dapat 

diukur melalui prestasi kerja, pengalaman dan kualifikasi. Akan tetapi ini 

semua hanyalah indikator dari potensi seseorang. Biasanya manusia bekerja 

dalam suatu tim, sehingga sukar sekali mengukur secara langsung sumbangan 

yang diberikan oleh seorang pekerja kepada perusahaannya. Akibatnya 

perusahaan menggunakan jumlah jam kerja, penampilan dan sikap. Belakangan 

ini banyak pula perusahaan yang menilai pekerjanya berdasarkan penilaian 

yang sistematis dan terinci berdasarkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan 

perilaku. Kemudian dikembangkan pula penilaian terhadap kemampuan para 

pekerjn untuk bekerjasama secara lebih efektif, karena kapabilitas perusahaan 

tidak hanya tergantung kepada sumberdayanya yang beraneka ragam, tetapi 

juga kemampuannya untuk menyatukan sumberdaya-sumberdaya tersebut. 

Sumberdaya manusia yang efektif tergantung kepada hubungan antara para 

pekerja secara individu, yang secara keseluruhan juga merupakan jenis 
\ 

intangible resources yang lain yaih~ budaya perusahaan (corporate culttrre). 
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Kapabilitas (Capabiliv) 

Kapabilitas adalah suatu kumpulan sumberdaya yang menampilkan suah~ 

tugas atau aktivitas tertentu secara integratif. Untuk menentukan kapabilitas 

suatu perusahaan biasanya didasarkan kepada dua pendekatan, yaih~ : 

Pendekatan Fungsional 

Pendekatan Rantai Nilai (Value Chain) 

Pendekatan fi~ngsional menentukan kapabilitas perusahaan secara 

relatif terhadap fungsi-fungsi utama perusahaan seperti pemasaran, penjualan 

dan distribusi, keuangan dan akuntansi, sumberdaya manusia, produksi serta 

organisasi secara umum. Pendekatan value chain kapabilitas didasarkan pada 

serangkaian kegiatan yang berurutan yang merupakan sekumpulan aktivitas 

nilai (Value Activities) yang dilakukan untuk mendisain, memproduksi, 

memasarkan, mengirim dan mendukung produk dan jasa mereka. Valtre 

activities ini dapat dipandang sebagai suatu building blocks dari suatu 

organisasi dalam menciptakan produk atau memberikan jasa kepada 

pelangganny a. 

Purnomo dan Zulkieflimansyah (1996) menyatakan bahwa Valtre chain 

yang dikembangkan oleh Porter ini menganalisa aktivitas-aktivitas nilai secara 

rinci serta memberikan analisa mengenai bagaimana suah~ organisasi 
\ 

melaksanakan aktivitasnya, bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut berinteraksi 
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dan apa kepentingan dari setiap aktivitas tersebut. Aktivitas-aktivitas ini dibagi 

dalam dua kategori yaitu akitivitas utama yang terlihat dalam penciptaan fisik 

produk atau jasa, penjualan dan pengirimannya kepada pembeli serta aktivitas 

pelayan puma jual dan aktivitas pendukung yang melengkapi aktivitas-aktivitas 

utama dengan berbagai fungsi-fungsi seperti sumberdaya manusia, pengadaan, 

pengembangan teknologi serta dukungan administratif. 

Dengan bahasa yang lebih sederhana, dengan konsep "mata rantai nilai 

tambah ini" Porter hanya ingin menjelaskan bahwa setiap mata rantai, baik 

yang utama maupun yang mendukung bisa menambah nilai pada produk yang 

dihasilkan. Misalnya kalau bahan mentah masuk dari luar ke pabrik maka 

te rjadilah yang disebut dengan perubahan place utility. Tadinya bahan mentah 

tersebut ada diluar, sekarang siap diolah menjadi produk jadi. Ketika bahan 

tersebut diolah maka terjadilah form utility. Bentuknya yang sekarang menjadi 

menjadiJinished goods tenhl saja memberikan nilai tambah. Kalau barang jadi 

ini "siap dijual" dan berada di pasar maka terjadi place utility sekali lagi. 

Karena letaknya ada di pasar dan agar proses ini berjalan dengan mulus hams 

ada aktivitas pemasaran yang menyangkut berbagai aspek sehingga bisa 

menjadi branded goods dengan nilai jual tertentu. Tentu saja setelah itu ada 

jasa yang m k nyertai produk tersebut sehingga terjadilah suatu paket yang dibeli 

konsumen. Untuk mendukung terjadinya aliran penambahan nilai ini ada empat 

http://www.mb.ipb.ac.id



ha1 yang menjadi pendukung diantaranya adalah infrastruktur, teknologi, 

sumberdaya manusia dan fi~ngsi pembelian. 

Untuk lebih jelasnya maka Gambar 3 menggambarkan mekanisme 

rantai nilai yang dikembangkan oleh Porter tersebut. 

Aktivitas 

Infrasmtktur Pemsahaan 

Manajemen Sumberdaya Manusia 

Pengembangan 'l'eknologl 

Gambar 3. Mekanisme Rantai Nilai Aktivitas Perusahaan 

Pembelian 

Kedua pendekatan tersebut banyak digunakan oleh perusahaan untuk 

membentuk kapabilitas perusahaan. Tetapi yang perlu digaris bawahi disini 

bahwa kapabilitas hanya dapat dibentuk jika ada kerjasama yang terjalin 

diantara berbagai sumberdaya didalam perusahaan (resource team). Pada 

organisasi yang kompleks, kapabilitas mempengaruhi struktur hirarki dari 

perusahaan tersebut. Semakin tinggi tingkat kapabilitas, semakin banyak pula 

integrasi a d tar kapabilitas yang tingkatnya lebih rendah. Oleh karena itu sangat 

Logistik 

Aktivitas Primer 

Operasi Logisitk 
ke luar 

Pemasaran & 
Penjualan 

Pela 
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diperlukan perpaduan antara kapabilitas fungsional yang ada didalam 

perusahaan. 

Kompetensi Inti (Core Competence) 

Jika dianalogikan perusahaan sebagai pohon, maka kompetensi 

merupakan akar yang menumbuhkan pohon secara keseluruhan. Mati hidupnya 

pohon sangat tergantung kepada akarnya ini. Kompetensi inilah yang membuat 

perusahaan dapat memiliki daya saing yang terus berkelanjutan. Kompetensi 

ini bersumber dari kapabilitas dan sumberdaya perusahaan. Tetapi perlu 

ditekankan bahwa tidak semua sumberdaya maupun kapabilitas merupakan 

kompetensi inti perusahaan. 

Kompetensi inti sendiri yang dipopulerkan oleh Hamel dan Prahalad 

dnlam Pumomo dan Zulkieflimansyah (1996) menlpakan sekumpulan 

ketrampilan dan teknologi yang memungkinkan suatu perusahaan menyediakan 

manfaat tertentu kepada pelanggan. Di Sony contohnya, manfaat bagi 

pelanggan adalah pocketability dan kompetensi intinya adalah miniaturisasi. Di 

Federal Express manfaat yang ditawarkan adalah penyerahan paket tepat waktu 

yang didukung oleh kecanggihan logistic management sebagai kompetensi 

intinya. Logistik juga merupakan kompetensi ini dari Wal-Mart untuk 

menyediavn bagi pelanggan manfaat beragam pilihan barang (choice), 

ketersediaan barang (nvnibility) dan value. 
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Menentukan dan Menetapkan Arah Organisasi 

Setelah dilakukan analisis lingkungan - ekstemal dan internal 

diharapkan sudah dimiliki gambaran tentang posisi perusahaan dalam 

persaingan. Organisasi mampu mendefinisikan keunggulan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang dihadapi. Berdasarkan informasi ini maka 

selanjutnya ditentukan dan ditetapkan kearah mana perusahaan hendak 

diarahkan. Biasanya ada dua indikator utama yang digunakan untuk 

menentukan arah organisasi. 

Pertama adalah "Misi-nya". Misi ini berfungsi untuk menjelaskan 

mengapa organisasi tersebut ada. Selanjutnya adalah tujuan yang merefleksikan 

target yang akan dicapai oleh organisasi. Selain itu didalam tahap ini juga akan 

coba diawali dengan strategic architecture dan didorong oleh strategic intent. 

Istilah strategic architectur dipakai oleh Hamel dan Prahalad (1994) 

mendeskripsikan bahwa masa depan perusahaan pada hakekatnya tidak hanya 

hams dibayangkan, melainkan juga harus dibangun. Untuk menentukan arah 

perusahaan di masa depan perusahaan butuh seorang arsitek strategi, seorang 

yang mampu memimpikan sesuatu yang belum diciptakan. Dengan kata lain, di 

kepala seorang arsitek strategi telah jelas gambaran tentang ke arah mana dan 

I 
bagaimana perusahaan dimasa depan. 
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Lebih jauh Hamel dan Prahalad (1994) menyatakan bahwa strategic 

intent merupakan pemberdayaan sumberdaya yang dimiliki perusahaan secara 

optimal. Dengan kata lain bahwa kelemahan sumberdaya bisa diungkit jika kita 

memiliki energi emosional yang besar untuk memenangkan perang 

Formulasi Strategi 

Setelah melakukan analisa lingkungan dan menentukan kemana 

organisasi akan diarahkan berdasarkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan- 

langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa organisasi akan mencapai misi 

dan tujuan yang telah ditetapkan tadi. Untuk itulah maka perlu dimmuskan 

berbagai strategi atau cara untuk mencapai arah yang diinginkan tersebut. 

Formulasi Strategi dalam ha1 ini adalah proses merancang dan menyeleksi 

berbagai strategi yang menuntun pada pencapaian misi dan tujuan organisasi 

dimana fokus utama dari strategi organisasi adalah bagaimana menyesuaikan 

din lebih baik lagi dengan persaingan yang ada. 

Implementasi Strategi 

Tahap ini melibatkan strategi yang muncul dalam tahap sebelumnya. 

Kemudian strategi tersebut dikembangkan secara logis dalam bentuk tindakan. 

Agar pener an strategi organisasi sukses, manajer hams memiliki gagasan ?' 
yang jelas tentang isu-isu yang berbeda dan bagaimana cara mengatasinya. 
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Dalam tahap manajer ini akan membahas masalah struktur orgasasi, budaya 

perusahaan dan pola kepemimpinan. 

Pengendalian Strategi 

Pengendalian Strategi adalah suatu jenis khusus dari pengendalian 

organisasi yang berfokus pada pemantauan dan pengevaluasian manajemen 

strategi, dengan maksud untuk memperbaiki dan memastikan sistem tersebut 

berfungsi sebagaimana mestinya. 

2.3. Konsep Dan Pengertian Strategi 

Perkembangan konsep strategi dalam dunia usaha terus berubah, tetapi 

pen~bahan tersebut pada umumnya tidak bertentangan dengan konsep 

terdahulu. Konsep strategi yang lebih baru merupakan penyesuaian terhadap 

perkembangan dunia usaha yang sedang terjadi atau perkiraan yang akan 

te rjadi. Dengan adanya perubahan sifat persaingan (globalisasi) dan sumber- 

sumber competitive advantage di pasar intemasional, mengakibatkan 

perubahan paradigma persaingan intemasional. 

Porter (1993) menyatakan bahwa dahulu persaingan didasarkan pada 

efisiensi statik dan perusahaan yang memiliki biaya-biaya faktor terendah 

(misalnya tenaga kerja, bahan baku, modal dan infra struktur ) atau skala 

ekonomis yang terbesar akan menang dalam persaingan. Dilain pihak 

Heyden (1991) mengemukakan bahwa strategi adalah suatu pendekatan 
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pemakaian sumber didalam kendala iklim kompetitif agar seperangkat sasaran 

dapat dicapai. Banyak jenis strategi berbeda dirumuskan pada berbagai tingkat 

organisasi perusahaan, dengan tugas menanggulangi aspek berbeda lingkungan 

kompetitif. Di puncak, perusahaan merumuskan strategi pen~sahaan. Strategi 

perusahaan mendaftar sasaran ekonomi dan sosial yang hams dicapai oleh 

perusahaan agar dapat memenuhi harapan para pemegang saham dan 

menggambarkan prinsip-prinsip sekitar mana perusahaan akan 

mengorganisasikan dan mengelola portofolio bisnisnya. Prinsip itu dijelaskan 

dalam konsep acuan, konsep kesesuaian dan konsep manajemen perusahaan. 

Lebih jauh Heyden ( 1991) mengatakan bahwa suatu strategi benvujud 

dalam bentuk rencana strategi yang memerinci pernyataan performa financial, 

proyek program prosedur dan alokasi sumber dana. Jenis rencana berbeda 

disesuaikan dengan strategi berbeda pula. Suatu rencana bisnis dirancang atas 

dasar strategi kompetitif setiap bisnis. Rencana bisnis semua bisnis dalam 

fortfolio perusahaan membentuk rencana perusahaan yang mencerminkan 

strategi perusahaan. Proses merancang dan melaksanakan strategi itu 

dinamakan perencanaan strategis. 

Sukrisno (1992) mengatakan bahwa strategi adalah suahl rencana 

tentang upaya untuk dicapainya tujuan-tujuan perusahaan berdasarkan sumber- 
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sumber perusahaan yang ada dan lingkungan yang dihadapinya. Secara umum 

strategi digolongkan dalam : 

Strategiproduk ialah strategi yang mencakup keadaan dan sifat product line, 

pengembangan produk baru, pengurangan produk lama dan menambah 

produk yang ada. 

Strategi keuangan, yang meliputi belanja berbagai fasilitas dan kegiatan 

operasi, pengadaan likuiditas (kas) pemeliharaan cash ratio dan lain-lain. 

Strategi yang berhubungan dengan organisasi yang dapat mencakup 

masalah sentralisasi, desentralisai, tingkat pemberian wewenang dan lain- 

lain. 

Strategi personil yang mencakup gaji, fasilitas, penilaian karyawan, 

kepangkatan, pendidikanllatihan, penghargaan dan penerimaan pegawai. 

Strategi yang berhubungan dengan umum (public relation) antara lain 

hubungan dengan lembaga-lembaga pemerintah (lobbying policy) 

Strategi yang berhubungan dengan kehidupan sosial yaih~ antara lain 

kegiatan-kegiatan perusahaan yang memberikan fasilitas sosial. 

Menurut Glueck dan Jauch (1995), ada 4 (empat) cara utama untuk 

men~muskan strategi secara keselunthan (tingkat corporate atau tingkat 

fungsional) dimana sejumlah alternatif strategi dapat dipertimbangkan yaitu : 
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1. Stabilitas 

2. Ekspansi 

3. Penciutan 

4. Kombinasi 

Pandangan ini didasarkan kepada pendapat bahwa sebab utama untuk 

melaksanakan strategi adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan 

prestasi atau mengurangi kesenjangan kalau ada. 

Dengan demikian, pada dasarnya alternatif strategi utama yang dapat 

dipertimbangkan perencana strategi adalah : 

1. Apakah bisnisnya ?, Apa jadinya nanti ?, Usaha apa yang digeluti dalam 5 

(lima) atau 10 (sepuluh) tahun mendatang ? 

2. Apakah perusahaan akan tetap dalam bisnis yang sama dengan tingkat 

upaya yang sama (stabil). 

3. Apakah perusahaan akan keluar dari bisnis saat ini secara keseluruhan atau 

secara sebagian (penciutan). 

4. Apakah perusahaan akan memperluas lapangan usaha baru dengan 

menambahkan fiingsi baru, produk dan atau pasar ban1 (ekspansi). 

5. Apakah perusahaan akan melaksanakan alternatif 3 dan 4, 2 dan 4, atau 2 

dan 3 secara serentak atau bertahap. 
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Selanjutnya Porter (1993) menyatakan bahwa dalam menanggulangi 

kelima kekuatan persaingan, ada tiga pendekatan strategis generik yang secara 

potensial akan berhasil untuk mengungguli penisahaan lain dalam suatu 

industri, seperti terlihat pada Gambar 4. 

Sasaran 
Cakupan Luas 
Persaingan 

Keunggulan Bersaing 

Biaya Rendah Diferensiasi 

1. Keunggulan Biaya 2. Diferensiasi I 
Sasaran 
Sempit 

Gambar 4. Strategi Bersaing Generik 

Keunggulan Biaya 

Keunggulan Biaya merupakan strategi yang paling jelas dari ketiga 

strategi generik. Dengan konsep ini sebuah perusahaan bersiap din menjadi 

produsen berbiaya rendah di dalam industrinya. Sumber keunggulan biaya 

b e ~ a r i a s i  dan bergantung pada struktur industri, sumber-sumber itu mungkin 

mencakup pengejaran skala ekonomis, teknologi milik sendiri, akses 

preferensial kebahan mentah dan faktor-faktor lainnya. 
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Seandainya perusahaan dapat mencapai dan mempertahankan 

keselun~han keunggulan biaya, maka perusahaan akan menjadi perusahaan 

berkineja tinggi didalam industrinya asalkan perusahaan tersebut dapat 

menguasai harga pada rata-rata industri. Dengan harga yang sama atau lebih 

rendah dibandingkan pesaing-pesaingnya, posisi berbiaya rendah dari 

pemimpin biaya diwujudkan dalam kuntungan yang lebih tinggi. Akan tetapi, 

pemimpin biaya tidak dapat mengabaikan basis diferensiasi. Jika produknya 

tidak dirasakan sebanding atau dapat diterima oleh pembeli, pemimpin biaya 

akan terpaksa memotong harga jauh di bawah harga pesaing unhik 

mendapatkan penjualan. Ini rnungkin akan meniadakan keuntungan dari posisi 

biayanya yang baik. 

Diferensiasi 

Strategi generik yang kedua adalah diferensiasi. Dalam strategi 

diferensiasi, perusahaan berusaha menjadi unik dalam industrinya pada 

berbagai dimensi yang secara umum dihargai oleh pembeli. Pen~sahaan 

menyeleksi satu atau lebih atribut yang dipandang penting oleh banyak pernbeli 

di dalam suahl industri, dan secara unik rnenempatkan diri unh~k memenuhi 

kebutuhan itu. 

Cara melakukan diferensiasi berbeda untuk tiap industri. Diferensiasi 

dapat didasarkan pada produk itu sendiri, sistem penyerahan produk yang 
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digunakan untuk menjualnya, pendekatan pemasaran, dan faktor-faktor 

lainnya, Perusahaan yang dapat mencapai dan mempertahankan diferensiasi 

akan menjadi perusahaan berkinerja tinggi dalam industrinya. Logika dari 

strategi diferensiasi mengharuskan perusahaan memilih atribut untuk 

mendiferensiasikan din secara berbeda dengan atribut pesaingnya. 

Fokus 

Strategi generik ketiga adalah fokus. Strategi ini sangat berbeda dengan 

strategi-strategi lain karena menekankan pilihan akan cakupan bersaing yang 

sempit dalam suatu industri. Penganut strategi fokus memilih suahl segmen 

atau kelompok segmen dalam industri bersangkutan dan menyesuaikan 

strateginya unh~k melayani mereka dengan mengenyampingkan yang lain. 

Dengan mengoptimalkan strateginya untuk segmen sasaran, penganut strategi 

fokus berusaha untuk mencapai keunggulan bersaing didalam segmen sasaran 

walaupun tidak memiliki keunggulan bersaing secara keseluruhan 

Seperti terlihat dalam Gambar 4 strategi fokus memiliki dua varian. 

Dalam fokus biaya, perusahaan mengusahakan keunggulan biaya dalam 

segmen sasarannya, sedangkan dalam fokus diferensiasi, penlsahaan 

mengusahakan diferensiasi dalam segmen sasarannya. Seandainya penlsahaan 

dapat mencapai keunggulan biaya yang dapat dipertahankan (fokus biaya) atau 

diferensiasi (fokus diferensiasi) dalam segmennya dan segmen tersebut 
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menarik secara struktural maka penganut strategi fokus akan menjadi 

pen~sahaan yang berkine rja tinggi di dalam industrinya. 

Daya tarik struktural segmen adalah kondisi yang diperlukan karena 

beberapa segmen di dalam suatu industri jauh kurang mengutungkan 

dibandingkan dengan yang lain. Sering ada ruang untuk beberapa strategi fokus 

yang dapat dipertahankan dalam suatu industri, asalkan penganut startegi fokus 

ini memilih segmen sasaran yang berbeda. Kebanyakan industri memiliki 

berbagai macam segmen, dan setiap segmen yang memiliki kebutuhan pembeli 

yang berbeda atau sistem produksi atau sistem penyerahan optimal yang 

berbeda merupakan calon untuk strategi fokus. 

Untuk menerapkan strategi generik ini tentu saja hams 

mempertimbangkan sejumlah persyaratan agar hasilnya benar-benar optimal. 

Selanjutnya dapat dilihat: berbagai persyaratan strategi generik dari Porter ini 

pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Persyaratan Strategi Generik 

Strategi Generik Yang 
Diperlukan 

1 .  Keunggulan biaya 
menyeluruh 

2. Diferensiasi 

............................................................................. 
3. Fokus 

Keterampilan dan 
Sumberdaya Umum 

Investasi modal yang terus 
menerus & akses ke modal 
Keterampilan 
perekayasaan proses 
Supewisi tenaga kerja 
yang ketat 
Sistem distribusi yang 
berbiaya rendah 

...................................................................................................................................................................... 
Kemampuan pemasaran 
yang kuat 
Bakat yang kreatif 
Perekayasaan produk 
Kemampuan yang kuat 
dalam rise1 dsar 
Reputasi korporat untuk 
memimpin mutu 

__._ ............................................... 
Gabungan dari kebijakan- 
kebijakan diatas yang 
diarahkan pada target 
strategi khusus 

Persyaratan Organisasi 
Umum 

Pengendalian biaya yang 
ketat 
Laporan yang sering & 
laporan pengendalian yang 
terinci & sering 
Insentif berdasarkan target 

........ .................................. .._ ._ 

Koordinasi yang kuat 
antara fungsi-fungsi dalam 
riset dan pengembangan 
produk dan pemasaran 
Pengukuran dan insentif 
yang subyektif dari tolok 
ukur kuantitatif 
Suka untuk menarik 
tenaga yang 
berketrampilan tinggi, 
ilmuwan yang atau orang 
kreatif 

................................................. 
Gabungan dari kebijakan 
di atas diarahkan pada 
target strategi reguler 

http://www.mb.ipb.ac.id



Selain itu strategi generik ini juga mengandung beberapa risiko yang 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Resiko Strategi Generik 

Dalam realita yang ada, kadangkala perusahaan menerapkan lebih dari 

satu bahltan semua strategi generik. Perusahaan yang menerapkan semua 

strategi generik, tetapi gaga1 mencapai sesuatu dikatakan "terperangkap di 

tengah". Perusahaan itu tidak memiliki keunggulan bersaing. Sebuah 

pen~sahaan yang terperangkap di tengah akan bersaing pada posisi yang tidak 

Resiko Keunggulan 
Biaya 

Keunggulan biaya tidak 
bertahan lama 

pesaing meniru 
tehologi berubah 
bisnis lain untuk 
keunggulan biaya 
runtuh 

Kedekatan (proksimitas) 
dalam diferensiasi hilang 

Penganut strategi fokus 
mencapai biaya yang lebih 
rendah dalam segmen 

Resiko Diferensiasi 

Diferensiasi tidak bertahan 
lama 

pesaing meniru 
basis untuk 
diferensiasi menjadi 
kurang penting bagi 
pembeli 

.......................................................................................................................................................................................................................... 
Kedekatan biaya hilang 

.......................................................................................................................................................................................................................... 
Penganut strategi fokus 
diferensiasi mencapai 
diferensiasi yang lebih 
besar dalam segmen 

Resiko Fokus 

Strategi fokus ditiru 
Segmen sasaran menjadi 
tidak menarik secara 
shuktural 

shuktur rusak 
permintaan hilang 

Pesaing bersasaran luas 
menguasai segmen 

perbedaan segmen 
dengan segmen lain 
menyempit 
keunggulan lini luas 
rneningkat 

Penganut strategi fokus 
menggarap sub segmen 
dalam industri 

http://www.mb.ipb.ac.id



menguntungkan karena pemimpin biaya, diferensiator atau penganut strategi 

fokus akan memiliki posisi yang lebih baik untuk bersaing dalam segmen 

manapun. Jika perusahaan yang terperangkap di tengah cukup beruntung 

rnenemukan produk atau pembeli yang menguntungkan, maka pesaing dengan 

ke~lnggulan bersaing akan dengan cepat menghapuskan keberuntungan ini. 

Dalam kebanyakan industri, cukup banyak perusahaan yang terperangkap di 

tengah. 

Perusahaan yang terperangkap di tengah akan memperoleh laba yang 

menarik hanya jika struktur industrinya sangat menunjang, atau jika 

penlsahaan tersebut cukup ben~ntung mempunyai pesaing yang juga 

terperangkap di tengah. Namun biasanya perusahaan seperti ini akan kurang 

mampu menghasilkan laba dibandingkan pesaingnya yang berhasil menerapkan 

salah satu dari strategi generik. 

Terperangkap di tengah sering merupakan manifestasi dari 

ketidakbersediaan perusahaan untuk mernbuat pilihan secara tegas mengenai 

cara bersaing. Pen~sahaan mengusahakan keunggulan bersaing melalui segala 

cara dan tidak rnencapai satupun karena pencapaian jenis keunggulan bersaing 

yang berbeda biasanya memerlukan tindakan yang berbeda pula. 
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2.4. Pengertian Bank 

Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak (UU No.7 tahun 1992 tentang 

Perbankan). 

Menurut Undang Undang No. 7 tahun 1992 ada 2 jenis Bank yaitu Bank 

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi di Indonesia yang dalam 

melakukan usahanya senantiasa menggunakan prinsip kehati-hatian, serta 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak. 

Dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 tersebut juga dijelaskan 

mengenai berbagai pengertian sebagai berikut : 

Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

Kantor Cabang adalah setiap kantor bank secara langsung bertanggung jawab 

kepada Kantor Pusat Bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang 

permanen dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya. Lokasi 

kantor cabang suatu Bank kantor cabang suatu Bank dapat saja berpindah ke 

tempat lain dengan persehijuan Bank Indonesia. 
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Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam 

bentuk giro, deposito bejangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. Masyarakat dapat menentukan pilihan 

dalam bentuk apa dananya akan disimpan sesuai dengan tujuannya. 

Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana 

perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Dengan 

sifatnya yang sangat fleksibel, tingkat bunga giro umumnya lebih rendah 

daripada Deposito dan Tabungan. 

Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan 

bank yang bersangkutan. Untuk memberikan pilihan kepada masyarakat 

biasanya Bank mernbaginya dalam beberapa tahapan waktu, biasanya 3 bulan, 

6 bulan dan 12 bulan. 

Sertifikat Deposito adalah deposito bejangka yang bukti simpanannya dapat 

diperdagangkan. Pemegang sertifikat deposito membelinya dengan harga 

dibawah nilai nominal untuk kemudian dapat dicairkan setelah waktu yang 

ditentukan sebesar nilai nominalnya. 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menun~t syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek 
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atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu Berbagai jenis tabungan yang 

kita kenal seperti Taplus dari Bank A dan Tahapan dari Bank Central Asia. 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain tang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian 

hasil keuntungan. 

2.5. Pengertian Pendapatan Domestik Regional Brcito 

PDRB dapat digunakan sebagai salah satu alat ukur tingkat keberhasilan 

pembangunan bidang ekonomi daerah, karena sebagaimana diketahui bahwa 

PDRB mengandung beberapa pengertian sebagaimana ditulis oleh Atikah 

(1996). 

Dari segi produksi, PDRB adalah merupakan jumlah nilai produksi netto 

dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi s ah~  

wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). 

Dari segi pendapatan PDRB adalah merupakan jumlah balas jasa yang 

diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam 

suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (sah~ tahun). Balas jasa faktor 

produksi yang dimaksud adalah upahlgaji, sewa tanah, bunga atas modal dan 

keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan serta pajak langsung 
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lainnya, disamping balas jasa faktor produksi tersebut. Termasuk pula 

komponen penyusutan dan pajak tak langsung netto seluruh pendapatan ini 

secara sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto. 

Dan segi pengeluaran, PDRB adalah merupakan jumlah pengeluaran oleh 

rumah tangga, lembaga swasta tidak mencari untung dan pemerintah sebagai 

konsumsi, pengeluaran untuk pembentukan modal tetap domestik bruto, 

perubahan stok dan ekspor netto disuatu daerah dalam jangka waktu tertenhl 

(satu tahun). 

Berdasarkan ketiga pengertian diatas, dapat ditarik suatu hubungan 

bahwa jumlah pengeluaran berbagai kepentingan akan sama dengan jumlah 

produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dan akan sama 

pula dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi 

terkait. 

Pertumbuhan perekonomian daerah yang tercermin pada perkembangan 

PDRB merupakan potensi untuk penghimpunan dana dan pemberian kredit 

bagi perbankan. Dana dapat berasal dari masyarakat baik perorangan , badan 

hukum maupun dari lembaga-lembaga pemerintah yang ada, sedangkan 

pemberian kredit dapat ditujukan untuk pembiayaan seluruh sektor ekonomi 

yang ada. 
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Kenaikan pendapatan perkapita serta tingkat inflasi yang rendah, 

diperkirakan akan mendorong orang untuk menabung di bank. 

2.6. Kerangka Pemikiran Konsepsional 

Bank A dikota P merupakan cabang dari kantor pusatnya yang berada di 

Jakarta. Sebagai salah satu cabang misi dan tujuan pen~sahaan ini sudah tentu 

mengacu kepada misi dan tujuan dari kantor pusatnya atau dengan kata lain 

Bank A ini hams dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pekem- 

bangan Bank A secara keseluruhan. 

Di kota tempat Bank A beroperasi terdapat 26 kantor Bank, yang sudah 

tentu dalam operasinya terjadi persaingan yang semakin tajam di antara bank- 

bank tersebut. Dalam pe jalanannya operasinya selama ini peranan Bank A di 

kota P masih relatif kecil dalam bisnis perbankan, ha1 ini tergambar dari 

kecilnya pangsa pasar yang diperoleh ( penghimpunan dana hanya mencapai 

1,89% dan pemberian kredit hanya 1,19%) 

Selama ini pihak manajemen Bank A dikota P telah membuat 

pentbahan-perubahan dalam strategi perusahaannya untuk memperoleh 

keunggulan dalam lingkungan perbankan di kota P namun pihak manajemen 

belum merasa puas dengan hasil yang dicapai mengingat masih kecilnya 

pangsa pasar yang diperoleh. 
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Sehubungan dengan itu maka geladikarya ini bertt~juan untuk mengkaji 

lingkungan internal dan ekstemal (Environmental Scanning) untuk 

menentukan implikasi strategis berkaitan dengan alokasi sumberdaya serta 

memberikan alternatif strategi unh~k dapat meningkatkan kine j a  perusahaan. 

Secara sistematis kerangka pemikiran geladikarya ini dapat dilustrasikan 

pada Gambar 4. 

http://www.mb.ipb.ac.id



Gambar 4. Kerangka Pemikiran Geladikarya pada Bank A. 
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B A B  I11 

METODOLOGI 

3.1. Lokasi dan Waktu Geladikarya 

Geladikarya dilakukan di kantor Bank A di kota P selama lebih kurang 

2 (dua) bulan sejak minggu kedua Oktober 1996 sampai Desember 1996. 

3.2. Metode Penelitian 

Geladikarya dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kasus, 

yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang luas dan lengkap mengenai 

subyek yang diteliti. Dengan studi kasus ini dapat diketahui sampai seberapa 

jauh penerapan strategi perusahaan dalam penghimpunan dana, pemberian 

kredit dan jasa-jasa perbankan lainnya. 

3.3. Metode Pengumpnlan Data dan Jenis Data yang Dibutuhkan 

1. Pengumpulan data dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut : 

Data primer dikumpulkan menggunakan metode wawancara dengan 

pimpinanlpegawai perusahaan, nasabah dan pihak-pihak yang terkait . 

Data sekunder diperoleh dari telaah Pustaka, laporan-laporan yang ada 

baik dari Bank A di kota P maupun laporan-laporan yang ada dari 

lembaga-lembaga yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu Bank 
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Indonesia, Pemerintah Daerah, Bappeda, Biro Pusat Statistik dan Instansi- 

instansi pendukung lainnya. 

2. Jenis data yang digunakan 

Data yang digunakan dalam geladikatya ini umumnya adalah data primer 

dan sekunder. Data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Perkembangan penghimpunan dana giro, tabungan dan deposito serta 

pemberian kredit Bank A di kota P dari tahun 1992 sampai dengan 

1995, 

Perkembangan penghimpunan dana giro, tabungan dan deposito serta 

pemberian kredit oleh bank-bank dikota P dari tahun 1992 sampai 

dengan tahun 1995, 

Annual business plan Bank A di kota P tahun 1995, 

Laporan keuangan Bank A di kota P tahun 1995, 

Produk domestik regional bruto tahun 199 1 sampai dengan 1994, 

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 1991 sampai dengan 

1994, 

Masalah-masalah yang berkaitan dengan strategi pen~sahaan melalui 

wawancara dengan pimpinanlpegawai perusahaan , nasabah dan pihak- 

pihak yang terkait. 

http://www.mb.ipb.ac.id



3.4. Analisis Data 

1. Data kuantitatif dan kualitatif dianalisis secara deskriptif dan disajikan 

dalam bentuk tabel. 

2. Analisis lingkungan perusahaan dilakukan dengan pendekatan SWOT 

untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman pada 

perusahaan. Elemen SWOT dilihat dengan meneliti potensi perekonomian 

didaerah kerja perusahaan, potensi pasar yang ada serta potensi yang 

dimiliki perusahaan dengan meneliti sumberdaya yang tersedia. 

3. Khususnya untuk menganalisa kekuatan-kekuatan pesaing di industri 

perbankan dilakukan dengan pendekatan "The Five Forcesn- nya Porter 

Pendekatan ini menghasilkan nilai tinggi, sedang atau rendahnya kekuatan 

dari faktor-faktor yang dianalisis yang ditentukan melalui judgement. 

4. Untuk mengukur pangsa pasar serta kapasitas operasi dari perusahaan 

diperoleh dari analisis komparatif ekstemal dimana data bisnis perusahaan 

dibandingkan dengan data perbankan lainnya. 
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BAB IV 

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Kelahiran Bank A merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945. 

Sebagaimana diketahui satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

yaitu tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar negara kita 

serta ditetapkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil 

Presiden Republik Indonesia oleh sidang PPKI. Segera setelah Bung Karno dan 

Bung Hatta diangkat menjadi Kepala dan Wakil Kepala Negara, disusunlah 

Kabinet Presidentil yang pertama serta didirikan Dewan Pertimbangan Agung 

Sementara. Sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama adalah Bapak 

RM. Margono Djojohadikusumo. 

Selaku ketua Dewan Pertimbangan Agung, Bapak Margono mempunyai 

gagasan untuk mendirikan Bank SentralIBank Sirkulasi yang antara lain 

bertugas mengatur peredaran uang kertas sebagaimana disebutkan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan tersebut kemudian dibicarakan dengan 

Bung Hatta dan akhimya disusunlah Surat Kuasa Pemerintah Republik 

Indonesia yang diberikan kepada Bapak RM. Margono Djojohadikusumo 

pribadi untuk membuat dan menge rjakan persiapan pembentukan Bank Negara 
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Indonesia, bertanggal 16 September 1945. Surat Kuasa itu ditanda tangani 

secara resmi oleh Bung Karno dan Bung Hatta sekitar pukul empat petang di 

dalam sidang Dewan Menteri tanggal 19 September 1945. 

Untuk mendirikan Bank SentralISirkulasi diperlukan suatu Undang- 

undang dan modal yang tidak sedikit, serta dalam penyusunannya memerlukan 

waktu lama, maka oleh karenaWitu sebagai langkah permulaan diambil jalan 

yang sesingkat-singkatnya, dengan mendirikan suatu Yayasanlstichting dengan 

Akta Notaris RM. Soerojo No.14 di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1945 dan 

diberi nama Yayasan Poesat Bank Indonesia.Pada M a  No.14 tahun 1945 

tersebut dinyatakan bahwa modal pertamanya sebesar lima ribu rupiah (uang 

Jepang) yang didapat dari sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat. 

Dengan serba kekurangan dan mengalami berbagai macam kesulitan, 

langkah-langkah persiapan pendirian Bank Negara Indonesia dilanjutkan. Pada 

akhir bulan Desember 1946 karena gentingnya situasi politik dan berkobarnya 

pertempuran dengan Belanda yang membonceng sekutu kembali ke Indonesia 

dimana menyebabkan keamanan pimpinan pemerintahan Republik Indonesia 

tidak terjamin, maka Pusat Pemerintahan Indonesia hijrah ke Yogyakarta. 

Yayasan Poesat Bank Indonesia sebagai satu-satunya Bank milik Negara 

Republik Indonesia pada waktu itu, demi kelangsungan hidupnya ikut berhijrah 
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pula ke Yogyakarta, sedangkan kantor di Jakarta dilanjutkan sebagai Kantor 

Cabang. 

Pada tanggal 5 Juli 1946 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 1946 tentang 

pendirian Bank A sebagai Bank Sirkulasi atau Bank Sentral milik negara 

Republik Indonesia. 

Dengan berdirinya Bank A tersebut maka seluruh kekayaan, hak dan 

kewajiban serta karyawan Yayasan Poesat Bank Indonesia dileburlditampung 

kedalam Bank A yang peresmiannya diselenggarakan di gedung ex. De 

Javasche Bank di Yokyakarta pada tanggal 17 Agustus 1946 oleh Bung Hatta. 

Pada tahun pertama pendiriannya telah dilakukan berbagai upaya oleh 

pemerintah untuk memantapkan fungsi Bank A sebagai bank sirkulasi. Narnun 

dalam Konprensi Meja Bundar antara Pemerintah Indonesia dan Belanda 

diputuskan De Javasche Bank ( yang kemudian bernama Bank Indonesia) 

sebagai Bank Sentral. Bank A berubah fungsi menjadi Bank Umum yang 

usahanya diarahkan untuk membantu pembangunan ekonomi nasional. 

Dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 17 tahun 1965 tentang 

integrasi Bank-Bank Pemerintah, maka sejak tanggal 17 Agustus 1965 Bank A 

berubah nama menjadi Bank A Unit 111. Kemudian dalam tahun 1967 keluarlah 

Undang-Undang No.14 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang menetapkan 
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kembalinya bank-bank pemerintah kepada fungsi semula seperti sebelum 

adanya integrasi. Selanjutnya dengan Undang-Undang No 17 tahun 1968, Bank 

A Unit I11 ditetapkan menjadi Bank A 1946, yang berfungsi sebagai Bank 

Umum Milik Negara (BUMN). 

Tugas utama Bank A 1946 diarahkan kepada perbaikan ekonomi 

rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan mengutamakan sektor 

industri. Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 

1992 tentang Perbankan bentuk hukum Bank A kemudian dirubah menjadi 

perusahaan perseroan dengan nama PT.Bank A (persero) dan nama panggilan 

tetap Bank A. 

4.2. Misi Dan Visi Perusahaan 

Misi Bank A sebagai bank komersial melakukan usaha perbankan yang 

sehat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional 

di bidang ekonomi kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak dengan 

tetap mengusahakan pencapaian laba yang optimal. 

Visi Bank A pada tahun 2020 sesuai dengan corporate plan periode 

1996 - 2020, yang garis besamya adalah mempertahankan menjadi bank yang 

sehat dan menjadi bank terkemuka di Asia Tenggara serta menjadi commercial 

dan international banking yang berkontribusi besar. Disamping itu juga 
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menjadi bisnis fee based yang besar serta mengintegrasikan seluruh usaha 

dalam Bank A Incorporated yang meliputi Bank A, perusahaan-perusahaan 

anak, yayasan pegawai & pensiunan serta koperasi pegawai & pensiunan. Dan 

serta merupakan salah satu asset nasional dan berperan aktip dalam 

pembangunan nasional. 

Misi dan Visi Bank A tersebut merupakan misi dan visi induk bagi unit- 

unitnya, sedangkan unit-unit tersebut memiliki Misi-nya sendiri-sendiri, namun 

tetap dijiwai misi induknya, sehingga secara keseluruhan misi unit akan 

menjadi dasar suksesnya pelaksanaan misi induk. 

Sebagai salah satu Cabang, Bank A di kota P memiliki misi sebagai 

berikut : 

a. Memberikan kontibusi yang optimal terhadap laba Bank A secara 

keseluruhan. 

b. Mengembangkan bisnis Cabang. 

Kantor Cabang Bank A dituntut untuk memberikan kontribusi yang 

optimal melalui bisnisnya dan hams mampu mengembangkan bisnis 

Cabang itu sendiri. 

4.3. Tujuan Perusahaan 

Tujuan perusahaan merupakan penegasan dari Misi perusahaan, karena 

tujuan dinyatakan secara lebih rinci. Tujuan dan Lapangan Usaha Bank A 
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sesuai dengan apa yang tercantum dalam Akte PendirianPembahan No.131 

tanggal 3 1 Juli 1992 adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan ini bertujuan melakukan tugas dan usaha di bidang perbankan 

dalam arti yang seluas-luasnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas nasional dibidang ekonomi kearah peningkatan kesejahteraan 

rakyat banyak. 

2. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemsahaan menyelenggarakan usaha : 

a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito, tabungan danlatau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 

itu. 

b. Memberikan kredit. 

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 

d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun kepentingan 

dan atas perintah nasabahnya: 

- Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam 

perdagangan surat-surat dimaksud. 
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- Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat- 

surat dimaksud. 

- Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah. 

- Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

- Obligasi. 

- Surat dagang be rjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. 

e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah 

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau memin jamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 

maupun dengan wesel unjuk, cek atau saran lainnya. 

g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

h. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak. 

i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

j. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian 

dalam ha1 debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan 

ketentuan aguna yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 
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k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat. 

1. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

m.Selain melakukan usaha-usaha tersebut pada huruf a sampai dengan 

huruf 1, perusahaan dapat pula : 

- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan 

yang ditetapkan oleh yang benvenang. 

- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain 

dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, 

perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan 

penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang 

berwenang. 

- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 

akibat kegagalan kredit, dengan syarat hams menarik kembali 

penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang 

benvenang. 

- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun 

sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. 
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4.4. Strategi Perusahaan 

Sebagai salah satu Bank Umum yang terkemuka di Indonesia, Bank A 

mengembangkan dan memasarkan produk dan jasa perbankan kepada 

perusahaan berskala besar termasuk lembaga dan instansi pemerintah, 

perusahaan berskala menengah, perusahaan berskala kecil serta individu. 

Dalam rangka menjaga keunggulan di pasar, serta menjadi Bank 

terkemuka di Asia Tenggara, Bank A terus berupaya untuk menyediakan 

produk dan jasa perbankan yang lengkap dan luas. Untuk mencapai sasaran 

tersebut, Bank A telah menetapkan strategi-strategi sebagai berikut : 

a. Mempertahankan Keunggulan di Bisnis Corporate Banking 

Bank A berusaha mempertahankan posisi dan pangsa pasamya, 

khususnya dalam pemberian kredit kepada perusahaan-perusahaan besar 

dan kelompok-kelompok usaha berskala besar di Indonesia dimana kondisi 

ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengembangkan produk- 

produk serta meningkatkan mutu pelayanan kepada perusahaan-perusahaan 

yang sedang berkembang di Indonesia. 

Dipandang dari aspek sektoral, Bank A merencanakan penyaluran 

kreditnya ke sektor-sektor unggulan seperti agroindustri, infiastruktur 

(jalan tol, energi dan telekomunikasi), industri kimia dasar dan pariwisata. 

Bank A juga sedang mengembangkan produk dan jasa pasar modal, jasa 
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konsultasi (advisoiy services) secara lebih aktif dan canggih, serta 

meningkatkan aktivitas kredit sindikasi. 

Seiring dengan dunia usaha Indonesia yang semakin maju dan 

terintegrasi dengan pasar global maka dibutuhkan jasa-jasa keuangan yang 

tidak konvensional, khususnya dalam bidang pembiayaan perdagangan dan 

produk derivatif untuk penyebaran risiko (hedging), Bank A terns berupaya 

untuk mengembangkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian. 

b. Meningkatkan Bisnis Perbankan Retail (Retail Banking) 

Di bidang bisnis retail sejauh ini, Bank A telah menekankan pada 

penghimpunan dana serta pembiayaan usaha kecil, clan kurang berorientasi 

pada kredit consumer .Bank A beranggapan bahwa pertumbuhan pada 

bisnis retail ini sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia yang cukup tinggi dan munculnya lapisan masyarakat kelas 

menengah. Dalam rangka memanfaatkan peluang, Bank A akan 

meningkatkan mutu pelayanan, jaringan cabang dan ATM, meningkatkan 

pemasaran, mengembangkan produk barn dan memodifikasi produk yang 

telah ada. Disamping itu Bank A juga akan mengembangkan bisnis kartu 

seperti kartu debit dan kartu kredit dengan membentuk Unit Bisnis Kartu 

(Card Centre) dan unit pendukungnya. Bisnis retail difokuskan untuk 
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melayani target pasar yang meliputi pelajar, mahasiswa, eksekutif muda, 

ibu rumah tangga, usaha-usaha kecil dan koperasi. 

c. Meningkatkan Bisnis Internasional 

Saat ini Bank A merupakan bank domestik yang memiliki jaringan 

operasi internasional terbesar, didukung oleh enam kantor cabang di luar 

negeri, jaringan bank koresponden yang tersebar di seluruh dunia dan 

sejumlah aliansi strategis internasional. Bank A telah pula berperan 

penting dalam transaksi ekspor Indonesia. 

Bank A secara selektif merencanakan untuk memperluas jaringan 

operasi internasionalnya dan memanfaatkan perluasan jaringan ini guna 

mendukung peningkatan aktivitas operasi kantor cabang luar negerinya, 

sehingga dapat melayani nasabah-nasabah yang berada di luar negeri 

tempat kantor cabang berada. 

d. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi 

Bank A telah melakukan investasi yang cukup berarti dalam 

pengembangan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, 

produktivitas dan mutu pelayanan nasabah. Bank A saat ini termasuk 

salah satu bank yang memiliki sistim teknologi yang paling maju di 

Indonesia, dimana kantor cabang, kantor wilayah, dan kantor besar 
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dihubungkan oleh sistim komonikasi satelit. Bank A secara terns menerus 

mengembangkan teknologi sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. 

e. Pengembangan Sumberdaya Manusia 

Bank A menganggap bahwa sumber daya manusia merupakan 

salah satu aset terpenting perusahaan. Oleh karena itu, mutu sumber daya 

manusia perlu ditingkatkan secara berkesinambungan. 

Strategi tersebut dicapai melalui pendidikan formal dan informal, 

peningkatan keterampilan pegawai, pengembangan pola karier, dan sistem 

penggajian yang menarik, serta penerapan budaya kerja. 

4.5. Struktur Organisasi 

Organisasi Bank A merupakan suatu kumpulan unit kegiatan, yaitu 

Kantor Besar, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang masing-masing unit 

tersebut didukung pula oleh sub-sub unit di bawahnya seperti Kelompok, 

Bagian, dan Unit-unit lainnya. Bagan organisasi Kantor besar, Kantor 

Wilayah dan Kantor Cabang dapat dilihat pada Lampiran -1, Lampiran 2 dan 

Lampiran 3 

Masing-masing unit kegiatan tersebut secara umum mempunyai fkngsi 

seperti yang dipaparkan di bawah ini : 
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A. Kantor Besar. 

- Sebagai pusat pengendali dari seluruh kegiatan unit operasional maupun 

unit non operasional. 

- Sebagai pusat pembuatan peraturan-peraturan umum untuk dipedomani 

setiap unit di Bank A. 

- Sebagai unit yang menyelia seluruh kegiatan unit-unit lain yang berada di 

bawahnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

- Sebagai unit yang merencanakan seluruh kegiatan Bank A sesuai dengan 

tujuan yang telah digariskan oleh pemegang saham (dalam ha1 ini Menteri 

Keuangan atas nama Pemerintah), dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan 

oleh Direksi dalam Kebijaksanaan Umum Direksi (KUD) dan Corporate 

Plan. 

KUD adalah garis-garis besar mengenai apa saja yang akan dicapai Bank A 

dalam jangka pendek yaitu satu tahun sedangkan .Corporate Plan adalah 

rencana Bank A untuk jangka panjang yaitu lima tahun 

B. Kantor Wilayah 

- Sebagai wakil Kantor Besar ditingkat wilayah yang ditentukan untuk 

meneruskan kebijaksanaan yang digariskan oleh Kantor Besar untuk 

dilaksanakan oleh segenap unit-unit di lingkungan daerah ke rjanya. 
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- Membantu Kantor Besar dalam menyelia Cabang-cabang yang berada di 

wilayah ke~janya dalam bidang manajemen, logistik, bidang usaha (bisnis) 

Cabang. 

C .  Kantor Cabang 

Kantor Cabang merupakan ujung tombak Bank A dengan fungsi antara 

lain : 

- Melaksanakan usaha di bidang perbankan dalam arti kata seluas-luasnya 

untuk menunjang tercapainya Misi Bank A dengan menggali bisnis di 

daerah kerjanya. 

- Sebagai unit operasional dan ujung tombak Bank A dalam memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabah baik yang berskala Retail, 

Middle maupun Wholesale 

- Meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan sehingga secara umum dapat 

meningkatkan citra masyarakat terhadap mutu pelayanan yang diberikan 

oleh Bank A. 

- Memberikan kontribusi laba yang maksimal dalam menunjang pencapaian 

laba Bank A secara keseluruhan. 

Sesuai dengan data terakhk per Januari 1996 penyebaran jumlah Kantor 

Wilayah dan Kantor Cabang Bank A adalah sebagaimana Tabel 7 berikut : 
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Selain dari Cabang-cabang dalam negeri, terdapat pula cabang di luar 

Tabel 9. Penyebaran Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Bank A 

negeri sebanyak 6(enam) kantor cabang yaitu masing-masing di Singapore, 

Tokyo, New York, Hongkong, Caymand Island dan London, sehingga jumlah 

Jumlah 
(kantor) 

3 1 
19 
24 
29 
60 
48 
39 
40 
2 1 
64 
18 
43 

kantor Bank A menurut keadaan per Januari 1996 adalah : 

Sumber : Cabang Bank A di kota P ,1996 

Cab. 
Pembantu 

12 ................................................................................................................................... 
4 

11 
8 

35 ................................................................................................................................... 
2 1 .............................................................................................................................. 
25 .......................................................................................... 
32 ..................................................................................................................... 
6 

32 
8 

24 

- Kantor Besar ................................................... 1 

-  anto or wi1ayah ....................................... 12 

....................... - Kantor Cabang Dalam Negeri 218 

....... - Kantor Cabang Pembantu Dalam Negen 21 8 

Cabang 

19 
" 

15 .......................................................................................................................................................................................................... 
13 ........................................................................................................................................................................................................... 
21 .......................................................................................................................................................................................................... 
25 

" 

27 
" 

14 
8 ." 

15 .......................................................................................................................................................................................................... 
32 ............................................................................................................................................................................................................. 
10 ............................................................................................................................................................................................................. 
19 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

b7 ......... 1:v. 
09 
10 
11 
12 

- Kantor Cabang Luar Negeri .......................... 6 

Wilayah 

Medan ....................................................................... 
Padang 
Palembang 
Bandung 
Semarang ..................................................................... 
Surabaya ..................................................................... 

. . ~ j .%g . .~~@ng  ......... 
Denpasar .......................................................... 
Banjamasin 
Jakarta 
Manado 
Jakarta 
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4.6. Budaya Perusahaan 

Sebagaimana telah diuraikan pada tinjauan teori sebelumnya bahwa 

perkembangan perusahaan akan sangat ditentukan oleh kemampuan 

manajemen untuk mengantisipasi lingkungan dan memberikan tanggapan yang 

tepat terhadap lingkungan tersebut, sehingga keberhasilan suatu perusahaan 

sangat tergantung kepada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada 

diperusahaan. 

Kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan 

dan keahliannya, namun akan sangat tergantung kepada kepedulian mereka 

yang tems menerus terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Kepedulian yang 

tems menerus ini akan dapat tumbuh bila seseorang dapat menemukan makna 

dalam organisasi dimana seseorang tersebut bekerja, sedangkan makna 

dimaksud akan didapatkan didalam organisasi yang memiliki budaya keja 

yang jelas. 

Budaya perusahaan merupakan sikap dan perilaku perusahaan termasuk 

para pegawainya dalam mencapai misinya, sikap dan perilaku tersebut adalah 

pencerminan dari anggapan-anggapan, nilai-nilai dan norma-norma yang ada 

diperusahaan dimana pegawai bekerja ( BPP Bank A, 1994). 

Untuk mengantisipasi pembahan lingkungan industri perbankan, sejak 

deregulasi perbankan tahun 1983 maka sejak bulan September 1986 Bank A 
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telah menetapkan suatu Budaya Perusahaan. Kemudian sejalan dengan 

perkembangan perusahaan melalui Keputusan Direksi No.KP/O15I/DIR 

tanggal 8 Juni 1994 Budaya Perusahaan tersebut disempurnakan kembali 

dalam rumusan 5(lima) pilar Budaya Kerja dan dijabarkan dalam 12 (duabelas) 

perilaku pegawai. 

Keseluruhan lima pilar budaya ke rja tersebut merupakan suatu kesatuan 

yang masing-masing saling berhubungan dan 

saling melengkapi serta merupakan penvujudan dan nilai-nilai dari Swadharma 

Bhakti Nagara Bank A yaitu : 

1. Bank A adalah bank umum milik negara berstatus perusahaan perseroan 

(persero). 

2. Bank A berorientasi kepada pasar dan pembangunan nasional. 

3. Bank A secara terus menerus membina hubungan yang saling 

menguntungkan dengan nasabah dan mitra usaha lainnya. 

4. Bank A mengakui peranan dan menghargai kepentingan setiap pegawai. 

5. Bank A mengupayakan terciptanya semangat kebersamaan agar pegawai 

melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional. 

Kelima pilar budaya kerja diatas dijabarkan dalam 12 (duabelas) 

perilaku pegawai yaitu : 
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1. Pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara tulus ikhlas 

dengan berlandaskan pada iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Pegawai selalu menjunjung dan mentaati "Kode Etik Bankir Indonesia" 

dalam melaksanakan tugas kewajibannya. 

3. Pegawai selalu tanggap terhadap permintaan pasar, dan berorientasi kepada 

pembangunan nasional. 

4. Pegawai selalu berupaya memberikan pelayanan unggul dengan 

pendekatan yang bersahabat kepada mitra usaha. 

5. Pegawai selalu bekerja keras atas dasar prioritas dan rencana dengan 

standar mutu kerja yang tinggi dan relistis. 

6 .  Pegawai selalu peduli terhadap semua permasalahan di unit ke rjanya. 

7. Pegawai selalu mengadakan pengawasan melekat dan menindak lanjuti 

hasilnya. 

8. Pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh 

inisiatif serta bertangung jawab atas mutu hasil kerjanya. 

9. Pegawai selalu melaksanakan komunikasi terbuka dengan saling 

mengingatkan (asah) saling menghargai (asih) dan saling membimbing 

(asuh) 

10. Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu ditandai 

semangat kebersamaan. 
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11. Pegawai selalu meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas 

dan kewajibannya. 

12. Pegawai selalu berusaha menjadi acuan bagi lingkungan ke rjanya. 

4.7. Profil Cabang Bank A di kota P 

1. Sejarah dan Status Cabang 

Kantor cabang ini secara resmi dibuka sejak tahun 1964, dengan lokasi 

di lantai 2 pusat perbelanjaan, status bangunan hak pakai dari Pemda, kondisi 

bangunan kantor kurang baik, ruangan ke j a  maupun ruangan tunggu nasabah 

terlalu sempit dan tempat parkir khusus untuk nasabah tidak tersedia. Untuk 

mengatasi ha1 tersebut maka sejak awal tahun 1994 lokasi kantor dipindahkan 

ke jalan Ahmad Yani No.18 di kota P. Lokasi ini merupakan daerah 

pemukiman yang ramai ditempati oleh golongan menengah keatas termasuk 

rumah dinas Walikota juga berlokasi disini, sehingga lokasi ini tergolong 

daerah elite di kota P. Disamping itu disekitamya terdapat pula Rumah Sakit, 

Apotik, tempat praktek dokter ahli dan lain-lain. Bangunan kantor relatif baru, 

dibangun tahun 1989, ruangan kerja dan ruangan tunggu nasabah cukup luas, 

tempat parkir untuk kendaraan nasabah tersedia khusus. 

Cabang berada di bawah supervisi Kantor Wilayah 02 dengan status 

cabang kelas 3 (devisa). Sebagaimana cabang-cabang lainnya cabang ini juga 
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dapat melaksanakan seluruh kegiatan transaksi perbankan secara penuh. 

Daerah keja  utama cabang adalah kota madya P dan daerah sekitarnya. 

Disamping itu cabang juga mempunyai dua cabang pembantu yang terletak di 

pelabuhan utama kota P dan satu lagi di kota Pra. 

2. Organisasi dan Personalia Cabang 

Untuk mengisi formasi organisasi cabang sebagaimana terlihat pada 

lampiran 2, Bank A di kota P saat ini memiliki 45 orang personil. 26 orang 

dengan status pegawai tetap dan 19 orang dengan status kontrakhonorer 

berpendidikan S.l sebanyak 19 orang, setingkat D.3 sebanyak 9 orang 

selebihnya 9 orang lagi berpendidikan SLA ke bawah 

Dalam operasinya Pemimpin Cabang dibantu oleh Pemimpin Bidang 

Operasional, Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah ( khusus untuk cabang 

kelas 3 jabatan Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah dirangkap oleh 

Pemimpin Bidang Operasional) serta tujuh orang penyelia. Rincian leng- 

kapnya adalah sebagai terlihat pada Tabel 8. 
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Tabel 10. Jenis Jabatan dan Jumlah Pegawai Cabang Bank A di kota P 

Jenis Jabatan Jumlah Pegawai 

http://www.mb.ipb.ac.id



3. Aktivitas Cabang 

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas mengenai fingsi dan 

tugas cabang maka cabang ini sepenuhnya telah melaksanakan seluruh aktivitas 

perbankan sesuai dengan apa telah ditetapkan oleh Kantor Wilayah dan Kantor 

Besar. Sebagai gambaran aktivitas cabang antara lain dapat dikemukakan 

sebagai berikut : 

- Penghimpunan Dana 

Dana yang dihimpun dari masyarakat meliputi giro, deposit0 dan 

tabungan. Perkembangannya selama lima tahun terakhir menunjukkan 

peningkatan dari tahun ketahun, Peningkatan pertumbuhan yang cukup baik, 

dapat dilihat pada Tabel 9 . 

Tabel 11. Penghimpunan Dana Tahun 1991 - 1995 Cabang Bank A Di 
Kota P 

Rp. juta 

Tahun 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Sumber : Cabang Bank A di kota P 

Giro 

1.299 
1.822 
2.360 ...................................................................... 
3.394 
4.186 

+/- 
Yo 

- 
40 
29 
44 
23 

Deposito 

1.238 
2.294 
2.912 ".." "-" 
1.348 
2.630 

+I- 
% 

. - ........................................................................................................................................................................................................... 
85 ............................................................................................................................................................................................................ 
27 .- 

-54 ............................................................................................................................................................................................................ 
95 

Tabnngan 

3.654 
4.789 
7.306 
9.851 

12.059 

+/- 
Yo 

- 
31 
52 ............................................................................................................ 
35 
22 

TotalDana 

6.191 
8.905 

12.578 
14.593 
18.875 

+/- 
Yo 

44 
41 
16 
29 
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- Penggunaan Dana 

Penggunaan dana yang dihimpun dari masyarakat selumhnya 

dipergunakan untuk membiayai pinjaman (kredit), perkembangannya selama 

lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 10 berikut : 

Tabel 12. Perkembangan Penggunaan dana tahun 1991 - 1995 Cabang 
Bank A di kota P 

I Tahun I Kredit yang diberikan I +/- % I 

Aktivitas perbankan yang disampaikan diatas disesuaikan dengan ruang 

lingkup pembahasan geladikarya ini sehingga aktivitas lainnya sengaja tidak 

dinyatakan disini. 

1991 ....................................................................... 
1992 .................................................................................. 
1993 ................................................................................... 
1994 ..................................................................... 
1995 

4. Hubungan dengan Kantor Wilayah dan Kantor Besar 

Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 49 bahwa kantor cabang 

merupakan ujung tombak Bank A. Dalam operasinya sehari-hari kantor cabang 

disupervisi oleh kantor wilayah. Namun demikian dalam bidang-bidang 

tertentu telah dilimpahkan beberapa kewenangan kepada cabang antara lain : 

Sumber : Cabang Bank A di kota P ,1996 

6.332 
6.501 

" 

7.535 " 

11.241 

- ..................................................................................................... 
3 .................................................................................................................... 

16 ................................................................................................................... 
49 .............................................................. 

18.335 63 - 

http://www.mb.ipb.ac.id



Bidang Manajemen 

- Penerimaanlpemberhentian pegawai untuk tingkat di bawah asisten. 

- Memberikan penilaian atas kinerja pegawai, mempromosikan pegawai 

sampai batas pangkat tertentu. 

- Memutasikan pegawai antar unit di cabang untuk tingkat asisten kebawah 

Bidang Logistik 

- Pembelian barang-barang keperluan kantor dan sarana penunjang 'lainnya 

sepanjang tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Dalam ha1 

kebutuhan melampaui anggaran, maka dapat dimintakan persetujuan kantor 

wilayah ataupun kantor besar 

Bidang Usaha Cabang 

- Besarnya penghimpunan dana maupun pemberian kredit yang hams dicapai 

cabang adalah berdasarkan target tahunan yang telah ditetapkan kantor 

wilayah. Target penghimpunan dana merupakan target minimal yang hams 

dicapai, sedangkan target pemberian kredit mempakan target maksimal yang 

boleh dicapai. Jika melampaui target yang ditetapkan hams dimintakan 

persetujuan kantor wilayah. Selama ini dalam prakteknya permohonan 

pelampauan anggaran yang diajukan cabang belum pernah ditolak oleh 

kantor wilayah. 
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- Dalam pelayanan pemberian laedit kepada nasabah, Bank A 

mengelompokan nasabahnya ke dalam tiga segmen pasar, yaitu segmen 

Wholesale dengan maksimum kredit diatas Rp.35 milyar dikelola langsung 

oleh kantor besar; segmen middle dengan maksimum kredit antara Rp.1,2 

milyar sampai dengan Rp.35 milyar di kelola oleh kantor wilayah; dan 

segmen retail dengan maksimum kredit sampai dengan Rp.1,2 milyar yang 

dikelola oleh kantor cabang. 

- Wewenang cabang dalam memutus pemberian kredit kepada suatu 

perusahaan atau perorangan ditetapkan maksimal sampai Rp.300 juta. 

Untuk jumlah diatasnya dapat diajukan ke kantor wilayah. 

Tingginya kewenangan cabang tersebut merupakan keunggulan tersendiri 

bagi cabang bila dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh bank 

pesaing, karena rata-rata kewenangan pimpinan bank pesaing di kota P 

hanya sampai dengan Rp.100 juta bahkan ada yang hanya sampai Rp.50 

juta, jumlah diatasnya hams minta persetujuan unit yang lebih tinggi. 

- Setiap akhir tahun cabang diharuskan membuat Rencana Kerja Tahunan 

untuk dipedomani pada tahun berikutnya. Didalam rencana kerja tahunan 

inilah dinyatakan strategi apa yang dipilih oleh cabang dalam 

operasionalnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Strategi yang 

dibuat tetap mengacu kepada strategi induk yang dibuat kantor besar, 

sebagaimana yang tercantum dalam Kebijaksanaan Umum Direksi. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Proses Manajemen Strategi Pada Cabang Bank A Di Kota P 

Sistim Perencanaan Strategi pada Cabang Bank A dinyatakan dalam 

Rencana Kerja Tahunan atau yang lebih populer disebut "Business Plan 

Cabang" yang dibuat setiap tahun oleh cabang. Penyusunan Rencana Kerja ini 

dibuat dengan mengacu dan berorientasi kepada Kebijaksanaan Umum Direksi 

serta mendukung Rencana Ke rja Kantor Wilayah. 

Rencana Kerja yang dibuat untuk periode satu tahun tersebut 

merupakan pedoman kerja serta alat pengawasan melekat bagi cabang, dan 

juga merupakan input dasar proses-proses manejerial selanjutnya seperti 

pembuatan target sasaran bagi pejabat-pejabat yang terkait. Adapun yang 

dimuat didalam Rencana Ke rja tersebut antara lain adalah : 

Misi Cabang, 

Ringkasan Hasil Analisa Lingkungan, 

Penetapan Sasaran, 

Faktor Kunci Keberhasilan ( FKK ), 

Penerapan Strategi, 
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Pelaksanaan Strategi, yang terdiri dari : 

- Program Pelaksanaan, 

- Langkah Pelaksanaan, 

- Waktu Pelaksanaan, 

- Hasil yang Hams Dicapai. 

Sebagai gambaran berikut ini dapat dilihat isi dari perencanaan strategis 

yang dinyatakan dalam Rencana Kerja oleh cabang Bank A di kota P untuk 

periode tahun 199511996 sebagai berikut : 

1. Misi Cabang Bank A dikota P 

- Memberikan kontribusi yang optimal terhadap sukses Bank A melalui 

bisnis di tingkat Cabang. 

- Meningkatkan pelayanan unggul kepada nasabah. 

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas usahahisnis di segmen retail sesuai 

daerah ke rja Cabang. 

2. Ringkasan Hasil Analisa Lingkungan 

- Masih terdapat peluang Cabang Bank A untuk perkembangan usaha 

pada sektor perdagangan, pengangkutan, industri, proyek pemerintah. 

- Pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah tahun 199511996 akan 

memberikan peluang untuk usaha cabang Bank A dalam pembiayaan 

supplier, konstruksi dll. 
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- Demikian pula terhadap kebijaksanaan Pemerintah Daerah untuk lebih 

mendorong usaha-usaha swasta terutama di bidang industri dan 

perdagangan. 

Hasil analisa SWOT yang dilakukan cabang 

Kekuatan 

Cabang Bank A sebagai Bank Pemerintah yang bonafiditasnya terjamin dan 

dikenal 

Jenis layanan lengkap dan memiliki jaringan cabang-cabang yang cukup 

luas, baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri 

Berdiri sudah cukup lama dan memiliki hubungan yang lama dengan 

nasabah dan pejabat-pejabat pemerintah. 

Kemampuan menyediakan kredit dalam jumlah besar dibanding Bank 

Swasta. 

Tarip suku bunga kredit lebih rendah dibanding Bank Swasta. 

Wewenang cabang dalam memutus kredit saat ini telah cukup memadai dan 

berada diatas wewenang beberapa Bank-bank pesaing. 

Lokasi kantor cabang berada di Jalan Ahmad Yani setelah relokasi dari 

Pasar Raya dengan parkir cukup luas lebih mudah menjaring nasabah 

disektor retail. 
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Kelemahan 

Kualitas sumberdaya manusia di Cabang Bank A kota P sebagian besar 

masih belum mendukung, sehingga perlu ditingkatkan lagi. 

Kesempatan (Opportimities) 

Sektor Industri, seperti pengembangan industi-industri kecil di bidang 

makanan 

Sektor Perdagangan, seperti pengembangan pengusaha kercillgolongan 

ekonomi lemah 

Sektor Angkutan dan Komunikasi, seperti pengembangan jasa angkutan 

penumpang umum dalam kota, usaha jasa angkutan trucldekspedisi. 

Sektor lain-lain, seperti pengembangan usaha disektor jasa-jasa, konstruksi, 

pariwisata dan jasa sosial lainnya. 

Proyek-proyek pemerintah, seperti proyek jalan, pengemdalian banjir, 

peningkatan pelabuhan dan lain-lain. 

KendalaMambatan 

Dari luar perusahaan 

Posisi persaingan semakin tajam karena perkembangan jumlah bank di kota 

P cukup pesat, dimana masing-masing bank terutama bank swasta 
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menawarkan pelayanan yang menarik bahkan adakalanya dengan pelayanan 

berlebihan. 

Adanya ketentuan Pemda agar dana-dana Pemerintah hams disimpan di 

Bank Pembangunan Daerah 

Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter yang diambil Pemerintah 

yang sangat mempengaruhi dunia usaha yang pada gilirannya berdampak 

terhadap bisnis 

Dari dalarn perusahaan 

Tarip bunga dana yang lebih rendah dibanding bank-bank swasta 

Pemberian kredit konsumtip dan profesi masih sulit dipasarkan karena 

adanya beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi calon debitur. 

Adanya tarip Kiriman Uang yang lebih tinggi dibanding Bank-bank lain, 

terutama KU Kliring. 

Kondisi persaingan 

Pesaing utama adalah bank-bank umum milik pemerintah dan bank-bank 

swasta 

3. Penetapan Sasaran 

Sasaran bisnis cabang berdasarkan tata kerja yang berlaku di Bank A 

adalah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi antara pimpinan cabang dengan 
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pimpinan kantor wilayah, Negosiasi dimulai dengan usulan cabang dengan 

memperhatikan potensi yang ada baik potensi pasar di daerah kerja cabang 

maupun potensi sumberdaya yang dimiliki cabang. 

Dalam kenyataannya, penetapan akhir dari sasaran cabang untuk satu 

tahun kedepan, ditetapkan secara top down oleh kantor wilayah, disesuaikan 

dengan target sasaran bisnis untuk wilayah yang juga ditetapkan secara top 

down dari kantor besar. Berdasarkan kondisi demikian sasaran bisnis yang 

menjadi tanggung jawab cabang ditetapkan oleh kantor wilayah hanya 

berdasarkan kinerja cabang pada tahun sebelumnya ditambah dengan 

prosentase tertentu untuk setiap cabang secara prorata. Akibatnya hasil analisa 

lingkungan yang seharusnya menjadi pedoman tidak banyak bermanfaat dalam 

penetapan sasaran. 

Sebagai contoh sasaran cabang Bank A di kota P untuk tahun 1995 

antara lain adalah sebagai berikut : 

Meningkatkan Penghimpunan Dana Masyarakat menjadi Rp.18.693 juta 

pada akhir tahun 1995 atau naik sebesar 28,11% dari tahun 1994 yang terdiri 

dari Giro Rp.4.500 juta (naik 32,59%) Deposito Rp.2.222 juta (naik 64,96%) 

Tabungan Rp.11.971 juta (naik 21,53%). 

Meningkatkan pemberian Pinjaman Retail menjadi Rp.15.341 juta pada akhir 

tahun 1995 atau naik sebesar 43,17% dari tahun 1994. 
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Penetapan sasaran Penghimpunan Dana untuk tahun 1995 naik 28,11% 

dari tahun sebelumnya dan sasaran Pemberian Pinjaman untuk tahun 1995 naik 

sebesar 43,17 % dari tahun sebelumnya, diterima cabang dari kantor wilayah 

secara top down. 

4. Faktor Kunci Keberhasilan 

Untuk dapat mencapai sasaran yang telah dinyatakan di atas maka akan 

sangat tergantung kepada beberapa faktor yang disebut dengan Faktor Kunci 

Keberhasilan. Beberapa Faktor Kunci Keberhasilan telah ditetapkan oleh 

Kantor Besar namun berlaku pula untuk setiap cabang yaitu sebagai berikut : 

Jajaran manajemen yang memiliki gaya kepemimpinan yang h a t  & penuh 

patisipatif dan berorientasi pada hasil yang optimal. 

Sumberdaya manusia dalam jumlah yang cukup, memiliki profesionalisme 

yang tinggi serta mengamalkan budaya kerja perusahaan secara konsisten 

dan konsekwen. 

Teknologi yang tepat guna, berhasil guna dan berdaya guna dalam 

menunjang 

Pelayanan. 

Pengembangan Produk. 

Penyediaan informasi. 

Administrasi keuangan. 
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Komunikasi. 

Bank yang sehat dan mantap serta berkesinambungan. 

Pemasaran yang terpadu dan kualitas pelayanan yang unggul. 

Sistem manajemen yang solid, terintegrasi, transparant, dinamis dan 

konsisten. 

Pegawai yang sejahtera. 

5. Penetapan Strategi 

Supaya sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai maka cabang telah 

menetapkan beberapa strategi antara lain sebagai berikut: 

Melaksanakan Pemasaran yang agresip dan proaktip. 

Memberikan layanan yang unggul. 

Meningkatkan pengelolaan sumberdaya manusia. 

6 .  Pelaksanaan Strategi 

Pelaksanaan strategi meliputi; Program Pelaksanaan, Langkah 

Pelaksanaan, Waktu Pelaksanaan, Hasil yang Hams Dicapai dapat disajikan 

sebagai berikut : 

Strategi 1.: Melaksanakan Pemasaran yang agresip dan proaktip. 

Langkah Pelaksanaan : 

Aktif mencari sumber dana baru dari lembagdinstansi pemerintah / BUMN / 

swasta maupun perorangan yang potensial. 
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Menjaga serta meningkatkan hubungan baik dengan pemilik dana yang telah 

menjadi nasabah. 

Melakukan door to door dalam memasarkan seluruh produk. 

Mengaktipkan pelaksanaan cross selling, terutama terhadap nasabah 

dominan termasuk nasabah Middle Market dan Wholesale. 

Teliti kebutuhan pemilik sumber dana, evaluasi kemungkinan pemenuhan 

kebutuhan yang bersangkutan, bila berada di luar kewenangan cabang agar 

diusulkan ke unit yang lebih tinggi . 

Membuat dafiar target nasabah dan calon nasabah. 

Membuat program pemasaran serta melaksanakan program dimaksud secara 

terarah, baik dan konsekwen. 

Waktu Pelaksanaan: Sepanjang tahun. 

Hasil yang Harus Dicapai : 

Peningkatan Penghimpunan Dana dan Pemberian Pinjaman secara bertahap 

hingga mencapai minimal sebesar sasaran yang ditetapkan. 

Strategi 2 : Memberikan layanan unggul. 

Langkah Pelaksanaan: 

Membiasakan memberi contoh dan menerapkan budaya antri. 

Membiasakan memberi contoh dan menerapkan budaya bersih. 
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Membiasakan memberi contoh dan menerapkan budaya tepat waktu. 

Mengidentifikasikan keunggulan pelayanan Bank pesaing. 

Melaksanakan pelayanan unggul sesuai panduan yang ada di Bank A. secara 

konsekwen seperti kecepatan pelayanan minimal sesuai target waktu yang 

ditetapkan. 

Waktu Pelaksanaan: Sepanjang tahun. 

Hasil yang Harus Dicapai: 

Nasabah yang memanfaatkan jasa perbankan bertambah secara bertahap. 

Antrian be rjalan tertib. 

Nasabah merasa senang dilayani dengan baik dan ramah. 

Kecepatan dan ketepatan pelayanan di front oflce tenvujud. 

Strategi 3 : Meningkatkan pengelolaan sumberdaya manusia. 

Langkah Pelaksanaan: 

Menyusun rencana pengembangan dalam manpower report sesuai tingkat 

pendidikanknerja masing-masing pegawai. 

Meningkatkan pemahaman & pengamalan budaya kerja perusahaan melalui 

penyuluhan budaya ke rja. 

a Melaksanakan Gugus Kendali Mutu secara teratur. 
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Pembahasan BPP (Buku Petunjuk Perusahaan) secara periodik oleh setiap 

unit ke j a .  

Waktu Pelaksanaan: Sepanjang tahun. 

Hasil yang Harus Dicapai: 

Gairah ke rja pegawai meningkat. 

Masing-masing pegawai termotivasi untuk mengembangkan din sendiri (self 

development). 

Setiap pegawai senantiasa melaksanakan budaya kerja perusahaan dengan 

baik. 

Pegawai benar-benar memahami langkah kerja unitnya serta 

perkembangannya. 

Setiap permasalahan yang timbul segera dicarikan pemecahannya. 

7. Pengendalian Strategi 

Pengendalian terhadap strategi yang ditetapkan dalam Rencana Ke rja 

Tahunan telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dengan frekuensi tiga kali 

dalam setahun (dikenal dengan istilah Kaji Ulang Rencana Kerja Cabang), 

dilaksanakan setiap catunvulan bertempat di Kantor Wilayah. 

Hal-ha1 yang dibahas dalam kaji ulang tersebut adalah mengenai laporan 

masing-masing cabang terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan secara 

proposional sesuai dengan jangka waktt~ yang telah dilalui, terhadap cabang 
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yang belum mencapai sasaran akan diminta penjelasan dari pemimpin cabang 

kenapa tidak tercapai, pada waktu itu juga dicarikan solusinya. 

5.2. Analisis Kondisi Ekonomi dan Lingkungan 

Sebagai bahan untuk mengevaluasi strategi yang dijalankan oleh 

Cabang Bank A dan mengusulkan strategi yang tepat unh~k peningkatan bisnis 

diadakan analisis kondisi ekonomi dan lingkungan di kota P. Berdasarkan 

statistik ekonomi kota P sebagaimana yang dinyatakan dalam Tabel 11 terlihat 

bahwa pada posisi terakhir tahun 1994 pertumbuhan PDRB Daerah meningkat 

sebesar 17,35 % bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan 

tersebut bahkan berada di atas pertumbuhan PDRB Nasional sebesar 7 %. 

Tingkat inflasi sebesar 8,09 %. Angka ini relatif masih di bawah tingkat inflasi 

nasional sebesar 9,7%. Ekspor yang mencapai US$.297.929 ribu bila 

dibandingkan dengan impor sebesar USS.68.589 cukup berperan dalam 

menunjang neraca perdagangan. Begitu pula dengan APBD setiap tahun 

meningkat, terakhir mencapai nilai Rp.61.532 juta dan pendapatan perkapita 

terakhir mencapai Rp.2.973 ribu atau sebesar US$.1.339 (kurs tengah 

Rp.2.220 per US$.l) juga berada diatas pendapatan perkapita nasional sebesar 

US$.995 
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Tabel 13. Statistik Ekonomi Kota P Tahun 1991 - 1994 

Jika diperhatikan komposisi dan pertumbuhan PDRB Sektoral (1990- 

1994) kota P menurut harga berlaku. Setiap tahunnya terjadi kenaikan yang 

cukup baik. Pertumbuhan ekonomi kota P yang cukup baik tentunya tidak 

terlepas dari pertumbuhan pada masing-masing sektor, meskipun ada beberapa 

sektor yang mengalami penurunan namun tidak banyak pengaruhnya terhadap 

kenaikan secara keseluruhan. 

Sektor yang berperan dalam pembentukan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) kota P. dilihat dari rata-rata pertumbuhan pertahun selama tahun 

1990 sampai dengan tahun 1994 adalah : Sektor Pertambangan dan Penggalian 

sebesar 202,59%, sektor Jasa sebesar 108,64%, sektor Lembaga Keuangan, 

Sektor 

..!?~~.~!!!.pDK..ehj 

..!!!.t!~~..(phJ 
Jumlah Penduduk (jiwa), 

..Eksk?%l+!?!?.!7!S~2 ....................................... 

.~m~e:.i!!!?u.!7!s?l 
APBD (juta Rp) 
Pendapatan perkapita (ribu 
RP) 

sewa bang~~nan dan jasa pemsahaan sebesar 59,01%, sektor Bangunan sebesar 

53,95%, sektor Perdagangan Hotel dan Restoran sebesar 21,03%, sektor 

Pertanian sebesar 9,91%, sektor Industri Pengolahan sebesar 1,39%, sektor 

Sumber : Kantor Statistik Kota P , 1995 (diolah) 

1991 

............................................ !.!!3 
7,15 ..................................................................................................... 

646.686 
195:004 
23.099 
40.700 

2.773 

1992 

7 2  ............................................................. 
9 26 .? 

666.690 ................................................................................................................................................................................................................. 
249.719 

93.719 ..................................................................................................................................................... 
46.754 ............................................................................................................................................................................................................... 

2.809 

1993 

S!?!n 
9,24 ..................................................................................... 

684.987 
254.629 .................................................................................................................. 

67.506 
52.994 
2.633 

1994 

....................... !..!!?? ........ 
8,09 

783.893 
297.929 

68.589 
61.532 
2.973 
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Angkutan dan Komunikasi sebesar 24,91% dan sektor Listrik, Gas dan Air 

sebesar 3,15%. 

Dari data-data pertumbuhan PDRB sejak tahun 1990 sampai dengan 

tahun 1994 secara rata-rata pertahun terlihat pertumbuhan disemua sektor 

meskipun pada tahun-tahun tertentu te rjadi penurunan di beberapa sektor dalam 

prosentage yang relatif kecil. 

Untuk mengetahui komposisi dan pertumbuhan PDRB Sektoral kota P 

dari tahun 1990-1994, serta jumlah peningkatan dalam persentasenya dapat 

dilihat Tabel 12 dan Tabel 13 

Tabel 14. Komposisi dan Pertumbuhan PDRB Sektoral Kota P Tahun 
1990 sd 1994 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan 
Usaha 

No 
1 
2 
............ 
3 

4. 
5. 
6 

7 

8 

9 

Sumber : Kantor Statistik Kota P , 1995 

Lapnngnn Usaha 

Pertanian 
Pertambangan & 

..Pe.!aaa!.k 
Industri 
Pengolahan 
Listrik, Gas &Air 
Bangunan 
Perdagangan 
Hotel &Rest 
Angkutan & 
Komunikasi 
Lembaga Keu 
Sewa Bangunan 
lasa-jasa 
Total 

1990 

73.912.00 
7.139.00 

375.189.00 

27.306.00 
22.594.00 

674.796.00 

197.469.00 

52.606.00 

35.781.00 
1.466.792.00 

1991 

93.873.00 .................................................................................................................................................................................................................... 
8.489.00 

423.856.00 
................................................................................................................................................................................................................. 

22.120.00 ................................................................................................................................................................................................................... 
28.329.00 ................................................................................................................................................................................................................ 

758.113.00 

................................................................................................................................................................................................................... 
251.487.00 

................................................................................................................................................................................................................... 
50.297.00 

................................................................................................................................................................................................................. 
39.766.00 

1.676.330.00 

1992 

101.350.00 
1.293.00 

................................................................................................................................................................................. 
420.252.00 

25.252.00 
31.632.00 

788.095.00 

327.595.00 

54.787.00 

46.963.00 
1.797.219.00 

1993 

83.155.59 
12.376.58 

396.895.18 

26.950.14 
80.766.06 

393.430.06 

384.521.66 

172.455.84 

233.257.1 1 
1.783.808.23 

1994 

101.945.84 
14.820.93 

463.472.31 

29.837.1 1 
99.684.27 

463.157.04 

479.344.75 

188.142.67 

252.946.65 
2.093.351.57 
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Tabel 15. Komposisi Rata-rata Pertumbuhan PDRB Sektoral 
Tahun 1990 - 1994 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut 
Lapangan Usaha (dalam prosentase) 

No 

1 
2 
............ 
..? ........ 
.4 ........ 
5 
6 
7 
8 

Kondisi lingkungan umum lainnya seperti politik, sosial, budaya sejauh 

ini cukup mendukung, stabilitas politik relatif baik tidak te rjadi gejolak-gejolak 

politik. Kegiatan menabung dan memanfaatkan jasa-jasa perbankan lainnya 

semakin membudaya dimasyarakat ha1 ini terlihat dari pertumbuhan tabungan 

yang relatif tinggi setiap tahunnya. 

9 

- Analisis SWOT 

Secara umum analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang serta Ancaman 

yang dilakukan oleh konsultan asing A.T.Kaemey pada tahun 1992 terhadap 

Bank A khususnya pada segmen retail kiranya masih berlaku untuk menilai 

cabang Bank A di kota P. Cabang bank A di kota P termasuk salah satu dari 

contoh yang diteliti. Namun demikian sesuai dengan data terakhir di lapangan 

Lnpangan Usaha 

Pertanian ........................................................................................... 
Pertambangan 

..gLpen~.ga!!a!? 

..!ndustriPeng~!a!?an 

..~!~fi~!.G!!..!+.*!! ................................... 
Bangunan ......................................................................................................................... 
Perdagangnn Hotel &Rest .................................................................................. 
Angkutan .......................................................................................... 
Lembaga Keu Sewa 

Sumber : Kantor Statistik Kota P, 1995 

~anguian  & Jasa 
Jasa-jasa 

199011991 

27 1 07 
18,19 

12.97 ............................................................... 
C!. I!.!%!)... 

25.38 
12 ! 35 
27 ! 35 
(4.39) . . .  

11.14 

199111992 

............................ 7 A 97 
(8477) 

.............................................................................................................................................................................. 
S021!?l.. 
14 15 ...................... ! 
11 ! ........ 66 
3 I 95 .............................. 

30 ? 26 .............................. 
8.93 

.................................................................................................................................................................................................................... 
18,lO 

199211993 

.................... K!F>.... 
857,20 

.............. @2135)... 
6 72 .............................. ! 

155 -....> 33 
50 ! 08 .............................. 
17 2 38 .............................. 

214.76 

396,85 

199311994 

22,60 .................................................. 
19,75 

16,77 ................................................... 
10,71 ........................................................... 

................................................. 23,42 
17 ! 72 ........................... 

............................ 24 66 2 

9.10 

Rata- 
rata 

9.91 
202,59 

1,39 
3,15 

53.95 
.............................. 2 1,03 
.............................. 24,9 1 

57.01 , 

8,45 

. . ,. . 

108,64 
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yang diperoleh melalui wawancara dengan pimpinanlpegawai Cabang Bank A 

serta beberapa nasabah ditambahkan beberapa indikator Kekuatan, Kelemahan 

yang dimiliki dan Peluang serta AncamanITantangan yang akan dihadapi 

perusahaan adalah : 

- Kekuatan ( Strengths ) 

Bank A sebagai Bank Pemerintah yang bonafid terjamin dan dikenal 

sebagai Bank sehat , ha1 ini dibuktikan dengan disetujuinya Bank A untuk 

go public pada bulan November 1996 yang lalu karena Bank yang 

sehatlah yang dapat diijinkan untuk go public. 

Jenis layanan perbankan lengkap dan memiliki jaringan cabang yang 

cukup luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

Kewenangan cabang dalam memutus kredit saat ini telah cukup memadai 

dan berada diatas wewenang beberapa cabang Bank-Bank Pesaing. Hal 

ini terlihat dari peningkatan pemberian kredit sebesar 112 % pada tahun 

1995 jauh melampaui peningkatan pasar yang hanya sebesar 27,95% pada 

tahun yang sama. 

Lokasi dan kondisi fisik bangunan cabang cukup menarik bagi nasabah , 

memiliki ruang parkir yang luas serta mudah dijangkau karena terletak di 

pusat kota, Peningkatan pangsa pasar dapat dijadikan indikasi kekuatan 

yang dimiliki cabang Bank A. 
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Memiliki sistim informasi dan teknologi yang handal dengan 

memanfaatkan teknologi komputer secara penuh dengan jaringan yang 

terintegrasi antara kantor pusat dengan seluruh cabang. 

Memiliki cukup tenaga manajer berpengalaman dan potensial, telah teruji 

dengan peningkatan kinetja perusahaan dari tahun ke tahun 

Karena sudah lama berdirilberoperasi maka perusahaan memiliki banyak 

nasabah yang loyal diharapkan dapat menarik calon nasabah lain. 

Beberapa kekuatan diatas didukung hasil penelitian Suardi (1996) 

terhadap konsumen perbankan di Jakarta. Dalam penelitian tersebut ditemukan 

bahwa faktor yang dominan mempengaruhi seseorang memilih Bank adalah, 

kemudahan menjangkau Bank, pengetahuan yang cukup mengenai Bank 

(popularitas), keamanan, sistem informasi dan teknologi yang handal serta 

pengaruh teman. Bank XYZ (Bank A) memiliki keunggulan dari pada bank 

pesaing dalam bidang keamanan, popularitas. 

Kelemahan ( Weakizesses ) 

Kegiatan pemasaran kurang terarah, dalam pelaksanaannya belum 

dibuatkan suatu recana yang jelas tentang segmen dan target yang dituju dan 

juga belum diketahui oleh perusahaan bagaimana positioning konsumen 

terhadap produkljasa yang dipasarkan 
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Sikap pelayanan yang simpatik belum merata. Hal ini terlihat dari masih 

te rjadinya komplain dan ketidak puasan nasabah dalam pelayanan. 

Kepedulian terhadap masalah-masalah yang dihadapi belum merata diantara 

pegawai. Hal ini terlihat dari masih terdapatnya pegawai yang kurang cepat 

tanggap atas masalah yang te rjadi . 

Peluang ( Opportrrllities ) 

Iklim usaha yang semakin baik. Banyaknya kemudahan-kemudahan yang 

diberikan pemerintah untuk mendorong dunia usaha, seperti perijinan, 

penurunan pajak, berarti terbuka peluang untuk pembiayaan bagi perkem- 

bangan dunia usaha. 

Perh~mbuhan ekonomi cukup tinggi, dengan pertumbuhan rata- rata diatas 

rata-rata pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan 

pendapatan masyarakat juga meningkat, sehingga sisa pendapatan 

masyarakat yang belum dimanfaatkan merupakan sumber dana bagi perban- 

kan 

Banyaknya alternatif pilihan teknologi, seperti ATM. (Automatic Teller 

Machine), EFT (Electronic Funds Transfer). 

http://www.mb.ipb.ac.id



Ancaman ( Tltreats ) 

Persaingan semakin tajam terutama dari bank-bank swasta yang sangat 

agresif dalam memasarkan produknya. seperti Bank BCA .dengan Tahapan 

berhadiah, Bank Danamon dengan ATM 24 jam dan berhadiah. 

Profesionalisme pesaing semakin meningkat. Hal ini terlihat dengan 

munculnya inovasi baru dalam jasa perbankan seperti pembayaran telepon 

bisa melalui ATM oleh Bank BCA , pembayaran Credit Card melalui ATM 

Bank BCA 

Alternatif pembiayaan (kredit) di luar sektor perbankan terus berkembang, 

meskipun masih relatif lambat. 

Analisis Kerangka Lima Kekuatan Persaingan 

Intensitas Persaingan Antar Perbankan 

Persaingan di dunia perbankan sudah terasa sangat ketat, sejak adanya 

deregulasi perbankan yang memberikan beberapa kebebasan kepada bank 

untuk menentukan kebijakan-kebijakan tertentu. Salah satu kebijakan 

tersebut adalah bank bebas untuk menentukan tingkat bunganya masing- 

masing. Selain tingkat bunga, bank juga bebas membuka cabang sebanyak- 

banyaknya tanpa hams memenuhi persyaratan-persyaratan yang cukup berat 

seperti sebelum adanya deregulasi. Dengan persaingan yang semakin ketat 

banyak pelayanan bank yang menawarkan berbagai macam hadiah langsung 
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atau undian atau menjanjikan kelebihan-kelebihan lainnya, seperti Bank 

Central Asia dengan tabungan Tahapan Berhadiah dan sekaligus dapat 

akses dengan ATM merupakan daya tarik tersendiri. 

Dalam persaingan tersebut semakin banyak produwjasa perbankan yang 

ditawarkan kepada pelanggan dengan lebih memudahkan para nasabah 

untuk melakukan transaksi bisnis maupun untuk keperluan perorangan, 

seperti ATM Bank Central Asia yang dapat di pergunakan untuk 

pembayaran telpon serta pembayaran kartu kredit Visa dan Master Card. 

Secara keseluruhan tingkat rivalitas pesaing industri dapat dinilai 

sedang, karena yang sangat agresif dalam memasarkan produknya 

hanyalah beberapa bank swasta yang relatif baru dibuka di kota P (Bank 

Universal, Bank Lipo) sedangkan bank lainnya beroperasi secara normal 

saja. 

Pemasok Dana 

Dalam menjalankan kegiatannya, dana yang diperoleh cabang Bank A 

berasal dari : 

- Masyarakat baik perorangan maupun perusahaan, 

- Instansi pemerintah lBUMN dan Kredit Likuiditas. 

Secara umum pemasok dana memiliki rebut tawar yang h a t ,  karena 

para pemasok dapat memilih dimana akan menempatkan dananya. 
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Seringkali perbedaan tingkat bunga 0,25% pun akan membuat pemilik dana 

memindahkan dananya ke bank lain, terlebih lagi bila dana yang 

dimilikinya berjumlah relatif besar. Kekuatan pemasok dana ini dinilai 

tinggilkuat dalam mempengaruhi tingkat persaingan. 

Pemakai Dana dan Jasa Perbankan 

Para pemakai dana dan jasa perbankan juga memiliki kekuatan rebut 

tawar yang cukup h a t ,  meskipun lebih h a t  rebut tawar pemasok dana. Hal 

ini disebabkan sulitnya mencari nasabah kredit yang dapat dipercaya, dalam 

arti benar-benar menggunakan fasilitas kredit yang diberikan untuk 

peningkatan usaha dan selalu memenuhi kewajiban dengan baik. Dan 

segi jasa perbankan, yang menjadi bahan pertimbangan nasabah tidak hanya 

biaya-biaya yang hams dikeluarkan untuk jasa bank, namun nasabah juga 

sangat sensitif terhadap mutu pelayanan dari bank, misalnya keramahan 

pegawai, waktu yang diperlukan untuk pencairan kredit atau untuk 

mengambil uang dan lain sebagainya. Pemakai dana antara lain adalah 

perusahaan swastafBUMN maupun perorangan. Kekuatan pemakai dana 

dapat dinilai rendah karena jumlahnya relatif masih banyak. 

Pendatang Baru 

Pendatang baru yang dirasakan mengancam cabang Bank A adalah 

bank-bank swasta. Deregulasi perbankan telah memberikan kebebasan 
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kepada bank umum pemerintah, swasta maupun bank asing untuk 

mengembangkan sayapnya. Sebelum deregulasi, bank-bank asing hanya 

boleh membuka cabangnya di Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa 

Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan dibukanya cabang-cabang 

bank asing di wilayah tersebut, maka Bank A di luar DKI Jakarta mendapat 

pesaing baru yaitu cabang-cabang asing tersebut. Untuk daerah ke j a  cabang 

Bank A sampai saat ini ancaman pendatang baru hanya berasal dari bank 

swasta yang telah dan akan membuka kantor cabangnya. Menurut informasi 

terakhir Bank Bali segera akan membuka kantor cabangnya di kota P dan 

tidak tertutup kemungkinan suatu saat bank asing juga akan membuka 

kantomya di kota P. Karena begitu agresifnya pemasaran produk oleh 

pendatang baru ini maka kekuatannya dalam mempengaruhi kondisi 

persaingan dinilai tinggilkuat. 

Produk Substitusi 

Produk Substitusi Penyaluran Kredit 

Leasing Coinpuny 

Leasing Company menawarkan fasilitas kredit dengan persyaratan 

yang jauh lebih mudah dan prosesnya yang jauh lebih cepat bagi 

pelanggannya, walaupun tingkat bunga yang ditawarkan umumnya sedikit 

lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga bank. Bagi pelanggan 
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yang tidak biasa dengan birokrasi dan persyaratan yang berbelit, maka 

leasing company menjadi pilihan yang menarik. 

Bidang pembiayaan bank yang telah banyak digantikan oleh lensing 

saat ini adalah untuk kredit kendaraan bermotor, alat berat, mesin-mesin 

pabrik. Saat ini baru beroperasi satu perusahaan leasing di kota P, yaitu PT. 

Astra Credit Company. Namun demikian perusahaan lensing dari daerah 

lain juga telah ikut menjaring nasabahnya sampai ke kota P. 

Pasar Modal 

Dengan mulai aktifnya lembaga pasar modal pada tahun 1989, maka 

penyaluran kredit perbankan dapat digantikan oleh pasar modal. 

Perusahaan-perusahaan untuk memperoleh dana masyarakat dengan 

melakukan " go public " dimana biaya dana lebih fleksibel yaitu dalam 

benhtk dividen per lembar saham. Dana hasil go publik bisa memperbaiki 

strukh~r modalnya dengan melunasi fasilitas kredit di bank. 

Pengaruh adanya pasar modal bagi cabang Bank A di kota P saat ini 

belum dirasakan sebagai saingan karena umumnya pen~sahaan yang suka 

bermain di pasar modal adalah pen~sahaan yang relatif besar, sedangkan 

nasabah yang dikelola oleh cabang pada umumnya adalah nasabah retail. 
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Modal Ventura 

Modal Ventura mampu menggantikan fasilitas kredit yang 

dibutuhkan oleh nasabah yang membutuhkan kredit, sehingga menjadi 

produk subtitusi bagi bank. Bagi perusahaan yang masih baru akan sulit 

memperoleh kredit dari bank. Sehingga mereka lebih suka memperoleh 

dananya dari modal ventura. Disamping memperoleh bantuan manajemen, 

modal ventura juga menjanjikan leverage neraca menjadi baik, tidak perlu 

jaminan, memungkinkan pembagian resiko serta dapat menambah arus kas. 

Sejauh ini modal ventura belum merupakan saingan yang berarti, 

karena modal ventura mempunyai segrnen pasar tersendiri yaitu pengusaha 

perorangan yang relatif sangat kecil. 

Produk Substitusi Penghimpunan Dana 

Pasar Modal 

Pasar modal disamping merupakan produk substitusi penyaluran 

kredit, tetapi juga merupakan produk substitusi penghimpunan dana 

perbankan. Pada golongan masyarakat yang spekulatif lebih senang 

menyimpan dananya dalam bentuk deposit0 dengan tingkat bunga yang 

tetap. 

Sejauh ini pasar modal juga belum merupakan saingan dalam 

penghimpunan dana bagi cabang Bank A di kota P karena masing-masing 
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pemilik dana yang ada umumnya bukan pemilik dana yang besar. 

Demikian pula untuk akses ke pasar modal masih merupakan kendala bagi 

masyarakat di kota P. 

Modal Ventura 

Modal Ventura sebenamya merupakan pemasok dana yang potensial 

bagi bank. Tetapi oleh karena dana tersebut kemudian ditanamkan dalam 

bentuk modal ventura, maka modal ventura dapat dianggap sebagai produk 

substitusi penghimpunan dana oleh pihak bank, saat ini belum terlihat 

pengaruhnya bagi cabang karena kegiatan modal ventura di kota P masih 

relatif kecil, namun untuk masa yang akan datang tidak tertutup 

kemungkinan akan menjadi pesaing yang perlu diperhitungkan . 
Asuransi 

Tumbuhnya perusahaan asuransi khususnya asuransi jiwa dengan 

menawarkan produknya yang menarik, akan menyedot dana masyarakat 

dalam jumlah besar. Produk asuransi yang ditawarkan terutama asuransi 

jiwa dengan keuntungan ganda sangat menarik bagi masyarakat. 

Keuntungan pertama adalah adanya jaminan asuransi, apabila kliennya 

meninggal, maka selunih kewajiban perusahaan asuransi atas klaim segera 

dibayarkan. Sedangkan apabila tidak terjadi klaim akibat meninggal, klien 

tetap menikmati keuntungan berupa pengambilan-pengambilan tunai dalam 

http://www.mb.ipb.ac.id



jangka waktu tertentu. Produk yang ditawarkan asuransi pun bermacam- 

macam, mulai dari jaminan hari tua, program bea siswa untuk kelang- 

sungan pendidikan anak-anak dan jaminan kesehatan 

Perusahaan asuransi yang terkenal agresif dalam pemasaran tidak 

dapat diabaikan sebagai saingan dalam penghimpunan dana seperti yang 

ada di kota P saat ini yaitu PT.Asuransi Jiwa Bumiputera , PT. Asuransi 

Jiwa Jiwasraya serta PT. Asuransi Bumi Asih . 

Yayasan Dana Pensiun 

Banyak BUMN yang mendirikan Yayasan Dana Pensiun bagi 

karyawannya. Hal ini mampu menyedot dana masyarakat yang cukup 

besar, sehingga dana simpanan untuk pensiun yang biasa disalurkan 

kedalam deposito atau tabungan beralih ke berbagai Yayasan Dana 

Pensiun. Namun di kota P, Yayasan Dana Pensiun belum menjadi saingan 

karena hampir seluruh Yayasan tersebut masih memilih deposito atau 

tabungan untuk penempatan dananya. 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 

Melalui DPLK pengumpulan dana pensiun perorangan dan kolektif 

dari karyawan dan tenaga profesi suatu badan usaha yang ingin 

mendapatkan pensiun secara bulanan di hari tua. Lembaga ini adalah 

http://www.mb.ipb.ac.id



merupakan pengelolaan dana pensiun oleh Bank dan asuransi di luar secara 

terpisah dari bank dan perusahaan asuransi itu sendiri. 

Lembaga ini masih relatif baru dan belum memasyarakat sehingga 

saat ini belum merupakan ancaman, bahkan sebaliknya bagi Bank A 

DPLK justru menjadi sumber dana, karena Bank A ikut mengelola DPLK. 

Berdasarkan uraian mengenai faktor substitusi produk perbankan baik 

substitusi dalam penghimpunan dana maupun sustitusi dalam pemberian 

kredit diatas dinilai bahwa kekuatan produkljasa substitusi dalam 

mempengaruhi kondisi persaingan adalah rendah. 

Dan keseluruhan analisis kerangka lima kekuatan Persaingan di atas 

dapat dinyatakan bahwa kondisi persaingan dalam industri perbankan di 

kota P relatif sedang, dimana tingkat kekuatan yang mempengaruhi 

persaingan adalah sebagai berikut : 

7 - Tingkat rivalitas pesaing indus tri ....... sedang 

- Pendatang baru ................................. t inggihat 

- Pemasok dana ................................ t inggihat 

- Pemakai dana ...................................... rendah 

- Produk pengganti ................................ rendah 
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Analisis Sumberdaya Dan Kapabilitas Perusahaan 

Pembahasan mengenai sumberdaya disini meliputi sumber daya 

keuangan, sumber daya fisik dan organisasi, sumber daya teknologi, reputasi 

serta sumber daya manusia. Hasil pembahasan dari sumberdaya dan 

kapabilitas perusahaan dimaksud dikemukakan sebagai berikut. 

Sumberdaya Keuangan 

Sesuai dengan penjelasan manajemen cabang Bank A bahwa 

sumberdaya keuangan untuk operasi cabang dianggap cukup mendukung 

dan tidak ada permasalahan. Setiap pembiayaan kredit berapapun besar 

jumlahnya sejauh memenuhi persyaratan tetap dapat dilayani oleh cabang, 

Hanya saja keputusan pemberian kredit dalam jumlah tertentu hams 

mendapat persetujuan unit yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangan 

yang ditetapkan. Begitu pula kebutuhan keuangan untuk biaya operasi 

perusahaan termasuk pemeliharaan fasilitas fisik dan gaji karyawan selalu 

akan dapat dipenuhi pada waktunya. 

Sumberdaya fisik dan organisasi 

Sumberdaya fisik berupa bangunan kantor berikut peralatannya cukup 

baik. Lokasi kantor maupun bentuk fisik bangunan serta umur teknisnya 

mendukung operasi sebuah bank. Organisasi telah tertata dengan baik 
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sesuai dengan kebutuhan operasi sebuah bank, dengan kata lain cabang 

dapat melayani seluruh aktivitas perbankan. 

Pertumbuhan aktivitas cabang yang tinggi sejak menempati tempat 

yang baru pada tahun 1994 merupakan indikasi bahwa sumberdaya fisik 

cukup mendukung kapabilitas cabang. 

Sumberdaya teknologi 

Bank A berikut jajaran cabangnya telah menerapkan teknologi 

komputer untuk sistem informasi manajemen dan otomasi pelayanan 

nasabah, yang saat ini lebih populer dengan nama Boss On Line. Dengan 

Boss On Line operasi cabang lebih efisien dan efektif karena aplikasi-aplika- 

si on line di seluruh cabang-cabang dapat terintegrasi. 

Untuk pelayanan nasabah retail, sejak Desember 1996 telah 

disediakan ATM (Automated Teller Machine). Teknologi ini cukup populer 

saat ini bagi para pesaing untuk menarik nasabah. Selanjutnya untuk 

penyetoran ONH (Ongkos Naik Haji) Bank A juga telah memanfaatkan 

komputer yang disebut dengan Sistem Komputerisasi Haji (Siskohaj) yang 

merupakan dump terminal (terminal untuk akses melalui Garuda) guna 

pendaftaran haji dan pendaftaran ticketing haji. 
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Reputasi 

Reputasi cabang Bank A di kota P tidak terlepas dari reputasi Bank A 

secara keseluruhan yang sudah terkenal sebagai bank pemerintah yang sehat 

dan memiliki asset terbesar diantara bank-bank yang ada di Indonesia. 

Reputasi itu dibuktikan dengan berhasilnya Bank A menjual sahamnya di 

pasar modal. 

Sumberdaya manusia 

Jumlah dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki cabang Bank 

A di kota P saat ini dinilai sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dari 

seluruh posisi yang ada sesuai dengan struktur organisasi cabang telah terisi 

seluruhnya. Demikian pula dengan latar bklakang pendidikan para pegawai 

termasuk pimpinan cabang telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan 

oleh ketentuan yang ada di Bank A. Jika dibandingkan dengan sumberdaya 

manusia yang dimiliki bank pesaing di kota P maka cabang Bank selangkah 

lebih maju terutama dari latar belakang pendidikan pegawai. Bank A sangat: 

mengutamakan pendidikan pegawainya baik melalui pelatihan-pelatihan 

internal maupun melalui pendidikan resmi. 

Meskipun demikian terhadap beberapa pegawai yang relatif b a n  

(masa keja  di bawah 2 tahun) masih diperlukan waktu untuk penghayatan 
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dan pengamalan budaya kerja perusahaan secara baik dalarn pelaksanaan 

tugas sehari-hari. 

Kapabilitas perusahaan 

Sebagaimana telah diuraikan pada tinjauan pustaka terdahulu Porter 

(1995) menyatakan bahwa kapabilitas perusahaan adalah merupakan 

kumpulan sumberdaya yang menampilkan suatu tugas atau aktivitas tertentu 

secara integratif. Bagi cabang Bank A di kota P terlihat bahwa sumberdaya 

yang ada telah terintegrasi dengan baik dalam .menunjang . . aktivitas 

perusahaan . Hal ini terlihat dari pertumbuhan aktivitas usaha yang cukup 

tinggi dari tahun ketahun, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam 

pemberian kredit. Sebagaimana disajikan dalam Tabel 14 dan Tabel 15 

terlihat bahwa pertumbuhan penghimpunan dana secara relatif dari tahun 

1992 sampai dengan tahun 1995 mencapai 112 % atau rata-rata meningkat 

37 % setiap tahun dan pertumbuhan pemberian kredit dari tahun 1992 

sampai dengan tahun 1995 mencapai 182 % atau rata-rata meningkat 60 % 

setiap tahun. 
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Tabel16. Realisasi Pertumbuhan Penghimpunan Dana dan 
Pemberian Kredit Cabang Bank A di kota P Dalam Rupiah 

Surnber : Cabang Bank A di kota P, 1995 

Tabel 17. Realisasi Pertumbuhan Penghimpunan Dana dan Pemberian 
Kredit Cabang Bank A di kota P Dalam Prosentase 

.. . . .. . ... ... . ... .. . .. .. .. . 

Sumber : Cabang Bank A di kota P, 1995 (data diolah) 

Selanjutnya sebagai pembanding dapat dilihat besarnya perh~mbuhan 

pasar penghimpunan dana dan pemberian kredit di kota P. Sebagaimana 

diinformasikan pada Tabel 16 dan 17 pertumbuhan penghimpunan dana oleh 

perbankan di kota P periode 1992 sampai dengan tahun 1995 hanya sebesar 

30%, atau rata-rata meningkat sebesar 10 % setahun dan pertumbuhan 
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pemberian kredit periode 1992 sampai dengan tahun 1995 hanya sebesar 94% 

atau rata-rata meningkat 31% setiap tahun. 

Tabel 18. Pertumbuhan Penghimpunan Dana dan Pemberian 
Kredit oleh Perbankan di kota P Dalam Rupiah 

Tabel 19. Pertumbuhan Penghimpunan Dana dan Pemberian 
Kredit oleh Perbankan di kota P Dalam Prosentase 

Demikian pula bila dibandingkan dengan target aktivitas yang telah 

ditetapkan oleh kantor wilayah setiap tahunnya selalu dapat dicapai oleh 

perusahaan bahkan dilampaui sebagaimana terlihat pada Tabel 18 bahwa 
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pertumbuhan aktivitas perusahaan secara relatif melampaui pertumbuhan 

aktivitas pasar pada periode yang sama dan melampaui target yang ditetapkan, 

sehingga dapat mendukung pemyataan bahwa kapabilitas perusahaan cukup 

baik. 
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Tabel 18. Perbandingan antara Target dan Realisasi Penghimpunan Dana dan Pemberian Kredit Cabang Bank A di 
kota P 

Rp. (juta) 

Tahun 

Jenis 

Dana 

*Giro 

-Deposit0 

~Tabungan 

Total Dana 

Kredit 

Sumber : Annual Business Plan Cabang Bank A 1991-1 994 

Real 

1.822 

2.294 

4.789 

8.905 

6.197 

1992 

Target 

1.498 

2.208 

4.424 

8.130 

8.953 

% 

121,6 

103.9 

108,3 

109,5 

69.2 

1993 

Target 

2.216 

2.844 

5.264 

10.324 

7.977 

Real 

2.360 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

2.912 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

7.306 

12.578 

7.044 

Real 

3.394 

1.347 

9.850 

14.581 

11.241 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
% 

106.5 

102,4 

138,8 

121,8 

88.3 

1994 

Target 

2.848 

4.095 

7.774 

14.687 

13.257 

% 

119.2 

32,9 

127,2 

99,3 

84.8 

Real 

4.186 

2.630 

12.059 

18.875 

18.335 

1995 

Target 

4.500 

2.222 

11.971 

18.693 

15.341 

YO 

93 

118.4 

100.7 

101 

119,5 
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5.3. Evaluasi Strategi 

Cabang Bank A di kota P, sebagai salah satu cabang dari bank 

pemerintah terbesar, dalam menjalankan operasinya telah membuat strategi 

perusahaan yang dinyatakan dalam "Rencana Kerja Tahunan" yang dibuat 

setiap tahun dengan mengacu kepada strategi induk perusahaan atau disebut 

juga dengan Kebijaksanaan Umum Direksi. 

Perencanaan Strategi yang dibuat perusahaan sudah cukup baik dan 

telah melalui tahap-tahap pembuatan yang sesuai dengan manajemen strategi, 

sehingga perusahaan berhasil dalam meningkatkan penghimpunan dana dan 

pemberian kredit. Pertumbuhan aktivitas secara relatif rata-rata berada diatas 

pertumbuhan pasar . Target yang ditetapkan dapat dilampaui. Namun demikian 

pangsa pasar perusahaan masih relatif kecil (pangsa pasar tahun 1995 untuk 

penghimpunan dana baru mencapai 1,89% dan pemberian kredit hanya 1,47% 

dari 26 kantor bank yang ada di kota P), sedangkan dilain pihak pangsa Bank 

A secara nasional mencapai 8,15% untuk penghimpunan dana dan 9,28% untuk 

pemberian kredit. 

Jika di asumsikan secara sederhana bahwa semua pesaing di industri 

perbankan ( 26 kantor bank) kota P memiliki kekuatan dan peluang yang sama 

maka minimal pangsa pasar hams dapat dicapai oleh cabang bank A adalah 

sebesar 261100 atau 3% baik penghimpunan dana maupun pemberian kredit. 
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Berdasarkan kajian pada geladikarya ini maka dalam analisis SWOT 

oleh perusahaan ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan terhadap 

identifikasi SWOT yang telah ada. Perubahan tersebut dapat berbentuk 

pengurangan ataupun penambahan 

Pengurangan terhadap identifikasi SWOT yang dibuat perusahaan. 

Kemampuan memberikan kredit dalam jumlah besar, 

Tarif bunga kredit rendah, 

Sumberdaya manusia tidak mendukung, 

Ketentuan pemerintah, 

Tarif bunga dana rendah, 

Persyaratan kredit konsumtif sulit, 

Tarif kiriman uang tinggi 

Kemampuan memberikan kredit dalam jumlah besar, oleh perusahaan 

dianggap sebagai suatu kekuatan padahal kemampuan bank pesaing dalam ha1 

ini relatif sama, apalagi bila dikaitkan dengan sasaran perusahaan dalam 

pemberian kredit adalah dalam bidang retail. Begitu pula dengan tarif bunga 

kredit yang rendah bukanlah merupakan kekuatan seperti yang dinyatakan 

perusahaan, karena nasabah retail umumnya tidak peka terhadap suku bunga 

(Kaemey. 1996). 
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Kelemahan yang dinyatakan perusahaan adalah sumberdaya manusia yang 

tidak mendukung, jika ditelusuri lebih jauh sumberdaya manusia yang ada saat 

ini cukup memadai, baik dalam ha1 jumlah maupun latar belakang pendidikan. 

Ketentuan pemerintah bukanlah merupakan ancaman bagi perusahaan karena 

bank pesaing lain juga akan mengalami ha1 yang sama. Beberapa elemen lain 

yang seyogyanya bukan merupakan ancaman justru dimasukkan sebagai 

ancaman seperti, tarip bunga dana yang murah, persyaratan kredit konsumtif 

yang sulit, tarif kiriman uang yang tinggi. Kalau memang demikian kondisinya 

maka akan lebih tepat jika dinyatakan sebagai kelemahan bukan ancaman. 

Penambahan terhadap indentifikasi SWOT yang dibuat perusahaan 

4 Sikap pelayanan yang simpatik belum merata, 

4 Kepedulian pegawai terhadap lingkungan belum merata, 

4 Program pemasaran tidak jelas, 

Pemanfaatan ATM dan EFT, 

4 Pesaing utama bank swasta, 

4 Profesionalisme pesaing, 

Alternatif pembiayaan non bank. 

Kelemahan yang menonjol justru dari sikap pelayanan simpatik dan 

kepedulian terhadap lingkungan yang belum merata pada setiap sumberdaya 

manusia yang ada. Elemen lain dari kelemahan yang perlu mendapat perhatian 
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adalah belum dibuatnya suatu program pemasaran yang jelas, sehingga tidak 

dapat diketahui segmen pasar maupun target sasaran yang akan dituju oleh 

perusahaan. 

Peluang memanfaatkan pertumbuhan dunia usaha serta peluang 

memanfaatkan fasilitas ATM (Automatic Teller Machine) dan EFT 

(Electronic Funds Transfer) belum dinyatakan sebagai peluang oleh 

perusahaan. 

Ancaman dari bank swasta pendatang baru serta lebih profesionalnya 

bank pesaing belum dicanturnkan, ha1 ini disebabkan karena perusahaan tidak 

melaksanakan analisis industri. 

Memperhatikan potensi lingkungan eksternal maupun internal 

perusahaan, seyogyanya pangsa pasar masih memungkinkan untuk 

ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Peningkatan tersebut akan 

dapat dicapai jika strategi perusahaan yang telah ditetapkan benar-benar 

dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen. Terlihat bahwa ada beberapa 

langkah strategi yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya antara lain 

seperti : 

Strategi melaksanakan pemasaran yang agresip dan proaktip belum 

dilanjutkan dengan pembuatan program pemasaran. Tidak terlihat suatu 

konsep pemasaran yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pemasaran. 
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Strategi meningkatkan pengelolaan sumberdaya manusia juga belum diikuti 

dengan membuat rencana pengembangan pegawai dalam manpower report 

sesuai dengan pendidikan dan kine rja pegawai. Penyuluhan budaya ke rja 

perusahaan,. Penyuluhan budaya kerja dan Gugus Kendali Mutu yang 

direncanakan dilaksanakan setiap bulan , ternyata selama tahun 1995 tidak 

ada realisasinya. 

Umumnya langkah pelaksanaan dari strategi 1 sampai dengan 3 belum 

sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen. 

Faktor lain yang diduga ikut mempengaruhi rendahnya pencapaian pangsa 

pasar adalah penetapan target yang terlalu rendah, sehingga perusahaan 

sudah merasa puas jika target yang ditetapkan telah dapat dicapai bahkan 

telah dilampaui, tanpa memperhatikan pangsa pasar yang masih rendah. 

Namun ha1 ini perlu penelitian lebih lanjut. 

Dari kajian analisis SWOT dan analis The Five Forces dapat diusulkan 

alternatif strategi yang baru sebagai penyempurnaan dari strategi yang telah 

dibuat perusahaan yakni dengan tambahan beberapa langkah sebagai berikut: 

Penambahan terhadap strategi yang disusun perusahaan 

Agresifkan pemasaran ATM, 

Realisasikan pelayanan unggul serta kembangkan inovasi baru dalam 

pelayanan, 
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1 Manfaatkan nasabah lama yang loyal sebagai pemasar, 

1 Tingkatkan frekuensi penyuluhan budaya ke rja perusahaan. 

Agresifkan pemasaran ATM dan memanfaatkan nasabah lama yang 

loyal dalam menggaet nasabah baru diperlukan untuk mengantisipasi 

kekuatan persaingan dari pemasok dana dan bank pendatang baru yang sangat 

h a t .  (analisis The Five Forces). Begitu pula dengan pemasaran yang agresif 

dan realisasikan pelayanan unggul serta kembangkan inovasi baru dalam 

bidang pelayanan diperlukan untuk mengatisipasi ancaman dari bank-bank 

swasta serta semakin profesionalnya pesaing . Berikut pada Gambar 6 

disampaikan altematif strategi yang disarankan pada perusahaan melalui 

pendekatan matriks SWOT. 
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Gambar 6. Matriks SWOT Cabang Bank A di kota P 

Peluang 
Kebutuhan tinggi 
(perekonomian baik) 
Ajakan kepada masyarakat 
dari nasabah lama 
Memanfaatkan teknologi 
baru (ATM yang baru 
dipasang) 

Ancaman 
Berkembangnya produk 
subsitusi 
Pesaing bard bank swasta 
selalu bertambah 
Pesaing lebih inovatif dalam 
pelayanan 

- Strategi 0s. 

Melakukan pemasaran yang agresif dan proaktif dalam mencari sumber- 

sumber dana baru, khususnya tabungan sambil mempromosikan ATM yang 

baru saja dipasang. Manfaatkan nasabah yang loyal untuk mengajak calon 

nasabah baru. 

- 
Kekuatan 

Citra yang baik (Bank 
Sehat) 
Teknologi cukup lama, 
punya nasabah yang loyal 
Karyawan cukup 
berpengalaman 
Letak dan kondisi pisik 
kantor relatif baik 

Strategi OS 
Aktif mencari sumber dana 
baru 
Agresifkan pemasaran ATM 
Manfaatkan nasabah yang 
loyal untuk menggaet 
nasabah baru 
Aktif mencari nasabah 
kredit 

Strategi ST 
Kembangkan inovasi dalam 
pelayanan 
Realisasikan pelayanan 
ungg~l  

Kelemahan 
Kegiatan pemasaran belum 
terarah 
Sikap pelayanan yang 
simpatik belum merata 
Belum serasi kemajuan 
teknologi dengan 
kemampuan karyawan 

Strategi OW 
Buat konsep pernasaran 
yang jelas dan terarah 
Tingkatkan frekuensi 
penyuluhan budaya ke j a  
Peningkatan pendidikan 
intern/ BPP 

Strategi WT 
Giatkan GKM 
Terapkan budaya ke j a  
dengan konsekuen 
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- Strategi OW 

Buatkan program pemasaran yang jelas, baik segmen, target maupun 

positioning atas produkljasa. Pimpinan agar aktif melakukan monitoring 

terhadap pelaksanaan dari rencana ke rja yang telah dibuat. Libatkan semua 

pegawai sebagai tenaga pemasar terutama untuk lingkungan tempat tinggal 

yang bersangkutan. Demikian pula dengan pelaksanaan budaya kerja 

perusahaan agar benar-benar dapat dilaksanakan secara konsekwen. 

- Strategi ST 

Realisasikan pelayanan unggul, Kembangkan inovasi dalam pelayanan 

dengan meneliti kebutuhan pelayanan yang diinginkan nasabah. Buatkan 

dafiar hasil inventarisasi kebutuhan nasabah , bila ada yang tidak dapat 

dilaksanakan karena menyangkut kewenangan agar diusulkan ke unit yang 

lebih tinggi. 

- Strategi WT 

Giatkan GKM dan penyuluhan budaya kerja secara teratur. Buatkan skedul 

pelaksanaan penyuluhan budaya ke rja serta skedul pelaksanaan GKM. Jika 

karena sesuatu ha1 skedul tidak terpenuhi agar dicarikan hari lain sebagai 

pengganti . 
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Dengan mengacu kepada Strategi Generik seperti yang dikatakan 

Porter (1995) nampak bahwa perusahaan saat ini terjebak ditengah (stuck on 

the middle), karena dari strategi yang dijalankan tidak nampak berorientasi 

pada salah satu dari strategi generik, baik keunggulan biaya menyeluruh, 

differensiasi ataupun focus, sehingga boleh dikatakan perusahaan ini tidak 

memiliki keunggulan bersaing, namun satu ha1 yang menguntungkan adalah 

bahwa pesaing juga mengalami kondisi yang sama. 

Dengan semakin mengglobalnya dunia usaha saat ini dimana harga 

produldjasa sudah semakin transparan maka pilihan terbaik untuk bersaing 

adalah strategi differensiasi dalam bidang pelayanan, dengan berpedoman 

kepada budaya kerja perusahaan serta panduan pelayanan unggul yang telah 

dimiliki. Sehingga strategi di bidang pengembangan dan pemberdayaan 

sumber daya manusia merupakan prioritas utama bagi perusahaan untuk 

dilaksanakan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan pada Bab-Bab dimuka, dapat diambil 

kesimpulan dan disampaikan saran sebagai berikut: 

6.1. Kesimpulan 

1. Cabang Bank A di kota P adalah salah satu cabang dari bank pemerintah 

terbesar saat ini, yang dalarn menjalankan operasinya telah membuat 

strategi perusahaan yang dinyatakan dalam "Rencana Kerja Tahunan". 

Pembuatan strategi tersebut mengacu kepada strategi induk perusahaan yang 

dinyatakan dalam "Kebijaksanaan Umum Direksi" Bila dilihat dari proses 

manajemen strategi maka dapat dikatakan bahwa strategi yang dibuat 

perusahaan adalah cukup baik. 

2. Perencanaan strategi yang dibuat perusahaan diduga belum sepenuhnya 

dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen. Beberapa dari strategi yang 

dibuat tidak dikuti dengan pembuatan rincian operasionalnya dan tidak 

ditemukan dokumentasi dari pelaksanaan strategi . Dari kajian ditemukan 

bahwa perlu perubahan terhadap beberapa identifikasi SWOT yang dibuat 

perusahaan. Perubahan tersebut dapat berupa penambahan maupun 

pengurangan. Diketahui pula bahwa perusahaan belum melaksanakan 

analisis industri sehingga tidak dapat ditentukan kekuatan-kekuatan yang 
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mempengaruhi kondisi persaingan di industri perbankan Jika dengan 

kondisi demikianpun perusahaan sudah dapat meningkatkan pangsa pasar 

dan melampaui target sasaran yang ditetapkan, maka ha1 ini memberikan 

indikasi bahwa potensi yang ada, baik ekstemal maupun internal masih 

cukup besar peluangnya bagi meningkatkan pangsa pasar perusahaan. 

3. Kondisi ekonomi dan lingkungan perusahaan dimana perusahaan berada 

cukup mendukung perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Kondisi 

persaingan relatif sedang. Lingkungan internal yang meliputi sumberdaya 

serta kapabilitas perusahaan c u h p  menduhng operasi perusahaan. Namun 

untuk lebih maju lagi masih diperlukan pengembangan dan pemberdayaan 

sumber daya manusia. 

6.2. Saran 

1. Mengingat perusahaan adalah bergerak di bidang jasa keuangan maka faktor 

manusia, dalam ha1 ini pegawai sangat menentukan sekali dalam maju 

mundurnya perusahaan. Sehubungan dengan ha1 tersebut maka strategi di 

bidang pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia hams dapat 

menjadi prioritas utama disamping alternatif strategi lainnya seperti di 

bidang pemasaran. 
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2. Analisis lingkungan baik ekstemal maupun internal hams benar-benar 

dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat 

merumuskan dan mengidentifikasikan Peluang dan Hambatan yang paling 

dominan. Dengan memperhatikan Kekuatan dan Kelemahan, perusahaan 

akan dapat mengetahui posisi usaha saat ini, demikian pula analisis industri 

perlu dilakukan untuk dapat mengetahui kondisi persaingan. Selanjutnya 

dapat dipedomani untuk menyusun rencana strategis agar perusahaan dapat 

tumbuh dan berkembang serta memiliki daya saing yang h a t .  

3. Target sasaran bisnis yang ditetapkan agar benar-benar berpedoman kepada 

potensi yang ada baik eksternal maupun internal. 

4. Setiap rencana strategis yang dibuat perusahaan agar benar-benar dapat 

dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen, untuk ini komitmen dari 

segenap pegawai sangat dibutuhkan, terutama komitmen pimpinan 

perusahaan sangat menentukan sekali agar terlaksananya strategi yang telah 

ditetapkan. Untuk memantau apakah langkah pelaksanaan strategi telah 

dilaksanakan dengan konsisten dan konsekwen kiranya dapat ditugaskan 

kepada unit kontrol intern untuk membuatkan monitoringnya, dan secara 

periodik dievaluasi oleh pimpinan perusahaan 
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